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Врз основа на член 32, 34, 35, 37 и 121 од Законот за акцизите („Службен весник на Република 

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

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА  

СО ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ1  

ГЛАВА 1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Предмет на уредување 

(1) Со овој Правилник се уредуваат: 

1) Структурата и содржината на електронските пораки кои се разменуваат преку 

Компјутерскиот систем на Царинската управа - Систем за движење и контрола на 

акцизните добра – EMCS (Excise Movement and Control System); 

2) Правилата за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување кое 

започнува и завршува на територијата на Република Северна Македонија и начинот на 

разменување на пораките од точка 1) на овој став; 

3) Употребата на гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата за акцизните добра 

кои се движат во постапка на акцизно одложување и 

4) Формата и содржината на хартиениот административен документ од член 37 став (6) од 

Законот за акцизите. 

(2) Правилата за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување се 

применуваат и за акцизните добра за кои е пропишан износ на акциза нула. 

Член 2 

Структура и содржина на пораките кои се разменуваат 

(1) Структурата и содржината на пораките кои се разменуваат преку системот за движење и 

контрола на акцизните добра се во согласност со Прилог I од овој Правилник. 

(2) За пополнување на одредени рубрики во електронскиот административен документ се 

употребуваат шифрите од Прилог II на овој Правилник. 

Член 3 

Поими кои се употребуваат 

За потребите на овој Правилник следниве поими го имаат следното значење: 

1) Постапка на акцизно одложување е постапка која се применува на производство, 

преработка, складирање, прием и испраќање на акцизни добра или движење на акцизните 

                                                           
1
 Со овој Правилник се врши услогласување со РЕГУЛАТИВАТА НА КОМИСИЈАТА (EЗ) Бр. 684/2009 од 24-ти 

јули 2009 за имплементација на Директивата на 2008/118/EЗ што се однесува на компјутеризирани 

процедури за движење на акцизни добра под режим на одложено плаќање на акцизата; 
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добра, во која настанувањето на акцизата е одложено, а акцизните добра не се ставени во 

посебни постапки во согласност со царинските прописи; 

2) Држател на акцизен склад е секое лице кое има акцизна дозвола издадена од надлежен 

царински орган и на кое му е одобрено во рамките на својата дејност да произведува, 

преработува, складира, прима и испраќа акцизни добра  во постапка на акцизно 

одложување; 

3) EMCS (Excise movement and control system) – Систем за движење и контрола на акцизни 

добра; 

4) Електронски административен документ (е-АД) е електронски документ креиран во 

Системот за движење и контрола на акцизни добра; 

5) ХАД – хартиен административен документ - документ кој го придружува движењето на 

акцизни добра во случаите кога се применува резервна постапка; 

6) ЕАРБД – Единствен административен референтен број на движење (ARC-Administrative 

reference code) – референтен број на електронскиот административен документ даден од 

системот. 

ГЛАВА 2 

ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА СО ПРИМЕНА НА  

ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ 

Член 4 

Формалности пред започнување на движењето на акцизни добра 

(1) Нацрт електронскиот административен документ поднесен во согласност со член 34 став (3) 

од Законот за акцизите и електронскиот административен документ на кој му е доделен 

единствен административен референтен број на движење (ЕАРБД)  во согласност со член 34 

став (1) од Законот за акцизите се пополнуваат во согласност со барањата наведени во 

Табелата 1 од Прилог I на овој Правилник. 

(2) Нацрт електронскиот адмнинистративен документ се поднесува најрано седум дена пред 

датумот на испраќање на акцизните добра кој е назначен на е-АД, а најдоцна на денот на 

испраќање. 

Член 5  

Откажување на е-АД 

(1) Испраќачот – овластен држател на акцизен склад во согласност со член 34 став (10) од 

Законот за акцизите, може да го откаже поднесениот е-АД се додека движењето не е 

започнато, односно акцизните добра не се испратени од акцизниот склад. Испраќачот е 

должен да ги пополни соодветните полиња во нацрт пораката за откажување на е-АД и истата 

да ја поднесе до Царинскиот орган во електронска форма. 

(2) Содржината и структурата на нацрт – пораката за откажување на е-АД мора да одговара на 

барањата наведени во Табела 2 од Прилог I кој е составен дел на овој Правилник; 

(3) Компјутерскиот систем на Царинската управа врши автоматска проверка на нацрт пораката за 

откажување на е-АД. Доколку податоците наведени во пораката не се точни, компјутерскиот 

систем автоматски испраќа известување во системот на испраќачот – овластениот држател на 
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акцизен склад. Ако податоците наведени во пораката се точни, компјутерскиот систем на 

Царинската управа автоматски доделува датум и време на заверка на пораката за 

откажување на движењето и автоматски испраќа известување до системот на испраќачот – 

овластен држател на акцизен склад и во системот на примачот – овластен држател на акцизен 

склад. 

Член 6 

Движење на акцизните добра 

(1) Овластениот држател на акцизен склад поднесува е-АД за движење на акцизните добра во 

случаите кога: 

1) се испраќаат од еден акцизен склад во друг акцизен склад; 

2) се испраќаат од акцизен склад до место на повластено користење на имател на 

одобрение за повластено користење или имател на одобрение од член 100 од Законот за 

акцизите и кои од место на повластено користење се враќаат во акцизен склад со 

претходна согласност на надлежен царински орган; 

3) се испраќаат од акцизен склад до царинска испостава на извоз и 

4) од царинската испостава на увоз, по завршување на царинската постапка се испраќаат до 

акцизен склад или до место на повластено користење.   

(2) Во случаите на извоз на акцизни добра, царинската испостава на извоз кај која се спроведува 

извозната постапка врши увид во е-АД кој испраќачот го испратил во согласност со член 4 од 

овој Правилник и врши проверка дали во рубриката 44 од Единствениот царински документ 

(ЕЦД) за извоз е внесен е-АД или друг комерцијален документ кој го содржи ЕАРБД со цел 

утврдување на идентичноста на наведените податоци. После извршената проверка 

царинската испостава за извоз врши заверка на е-АД или приложениот комерцијален 

документ.  

(3) Во случај на увоз на акцизни добра, држателот на акцизен склад/увозникот е должен на 

царинскиот орган заедно со  единствениот царински документ за пуштање во слободен 

промет да поднесе и е-АД. Царинската испостава на увоз кај која се спроведува увозната 

постапка врши увид во е-АД кој увозникот го испратил во согласност со член 4 од овој 

Правилник и врши проверка дали во рубриката 44 од Единствениот царински документ (ЕЦД) 

за увоз е внесен е-АД или друг комерцијален документ кој го содржи ЕАРБД со цел 

утврдување на идентичноста на наведените податоци. После извршената проверка 

царинската испостава за увоз врши заверка на е-АД или приложениот комерцијален 

документ. 

(4) Во случаите кога испраќачот – овластен држател на акцизен склад испраќа акцизни добра 

преку фиксни цевководи, на царинскиот орган му поднесува нацрт е-АД со користење на 

техника на електронска обработка на податоци на денот на испраќањето после извршениот 

проток низ вградениот мерен систем за динамично и непрекинато мерење на количините на 

течност различна од вода и/или мерен сад или резервоар со соодветна опрема со која е 

можно да се определи зафатнината, а во зависност од акцизните добра за кои се наменети. 

Ова не ја исклучува електронската проверка на податоците во нацрт е-АД од страна на 

надлежниот царински орган и добивање на ЕАРБД. При движење на акцизните добра во 
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постапка на акцизно одложување преку фиксни цевководи се исклучува примената на 

испечатената верзија на е-АД од член 34 став (9) од Законот за акцизите.   

Член 7 

Промена на одредиште 

(1) Испраќачот – овластен држател на акцизен склад за време на движењето на акцизните добра 

во постапка на акцизно одложување, со користење на техника за електронска размена на 

податоци, може да го промени одредиштето на акцизните добра и да наведе ново 

одредиште. 

(2) Испраќачот е должен да ги внесе податоците за новото одредиште во нацрт пораката за 

промена на одредиштето и истата да ја поднесе кај надлежниот царински орган со примена 

на техника за електронска размена на податоци. 

(3) Содржината и структурата на нацрт пораката за промена на одредиште мора да одговара на 

барањата наведени во Табела 3 од Прилог I кој е составен дел на овој Правилник. 

(4) Компјутерскиот систем на Царинската управа врши проверка на податоците наведени во 

нацрт пораката за промена на одредиштето. Доколку податоците наведени во пораката не се 

точни, компјутерскиот систем автоматски испраќа порака во системот на испраќачот – 

овластениот држател на акцизен склад.  

(5) Доколку податоците наведени во пораката се точни, компјутерскиот систем на Царинската 

управа автоматски доделува датум и време на заверка на пораката, како и реден број на 

пораката за промена на одредиштето и испраќа порака во електронска форма во системот на 

испраќачот – овластен држател на акцизен склад. Компјутерскиот систем на Царинската 

управа врши исправка на изворниот е-АД во согласност со податоците од пораката за 

промена на одредиштето.  

(6) Доколку исправката на е-АД не вклучува нов примач, туку само промена на местото на 

испорака, компјутерскиот систем на Царинската управа ја испраќа електронската порака во 

системот на примачот – овластен држател на акцизен склад. 

(7) Доколку исправката на е-АД вклучува нов примач на акцизните добра, компјутерскиот систем 

на Царинската управа испраќа порака во електронска форма во системот на „новиот примач“ 

на акцизни добра и го известува примачот кој е наведен во првичниот е-АД за промена на 

одредиштето со употреба на пораката „известување за промена на одредиште“ чија 

содржина и структура мора да одговара на барањата наведени во Табелата 4 од Прилог I кој е 

составен дел на овој Правилник.  

Член 8 

             Завршување на движењето и потврдување на приемот на акцизни добра 

(1) Примачот – овластен држател на акцизен склад испраќа преку компјутерскиот систем на 

Царинската управа потврда за прием на акцизните добра веднаш или најдоцна петтиот 

работен ден откако ќе ги прими акцизните добра во постапка на акцизно одложување. 

(2) Компјутерскиот систем на Царинската управа врши проверка на податоците од потврдата на 

прием. Доколку податоците не се точни, компјутерскиот систем веднаш  испраќа порака во 

системот на примачот – овластен држател на акцизен склад. Доколку податоците се точни, 
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компјутерскиот систем на Царинската управа автоматски  испраќа порака за потврдување во 

системот на испраќачот – овластен држател на акцизен склад. 

(3) Во постапката на извоз, царинската испостава за извоз го потврдува извозот на акцизни добра 

врз основа на потврда од надлежната царинска испостава на излез за вистинското напуштање 

на акцизните добра на царинското подрачје на Република Македонија. Компјутерскиот 

систем на Царинската управа за тоа испраќа порака во електронски облик во системот на 

испраќачот – овластен држател на акцизен склад.  

(4) Содржината и структурата на пораката за потврдување на приемот, односно потврдување на 

извозот мора да ги исполнува барањата наведени во Табела 5 од Прилог I кој е составен дел 

на овој Правилник. 

(5) Во посебно оправдани случаи кога не постои потврда за прием на акцизните добра од 

причини кои се различни од наведените во членовите 16 и 17 на овој Правилник, надлежниот 

царински орган, може од примачот да прифати и друг доказ за завршување на движењето во 

постапка на акцизно одложување под услов тој доказ да ги содржи истите податоци како и 

потврдата на прием. 

(6) Во случаите кога надлежниот царински орган го прифаќа доказот од ставот (5) на овој член, 

врши рачно раздолжување во Компјутерскиот систем на Царинската управа со што потврдува 

дека движењето на акцизните добра е завршено. 

Член 9 

Движење со поедноставен административен документ 

(1) Овластениот држател на акцизен склад поднесува поедноставен е-АД за движење на 

акцизните добра во случаите кога се испраќаат од еден акцизен склад во друг акцизен склад 

на истиот држател.  

(2) Содржината и структурата на нацрт пораката за употреба на поедноставен е-АД мора да 

одговара на барањата наведени во Табела 1 од Прилог I кој е составен дел на овој Правилник. 

ГЛАВА III 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗАТА 

Член 10 

Гаранцијата за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра 

(1) Употребата на гаранција за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра во 

постапка на акцизно одложување, обезбедува плаќање на акцизен долг кој настанал или 

може да настане за алкохол и алкохолни пијалоци, тутун и преработки од тутун и енергентите 

наведени во член 94 на Законот за акцизите, кои се испраќаат или примаат во постапка на 

акцизно одложување и повластено користење, како и за плаќање на камата која настанала 

или може да настане, а за која гаранцијата е поднесена и прифатена. 

(2) Гаранција за движење на акцизните добра во постапка на акцизно одложување може да 

поднесе држателот на акцизен склад, превозникот, сопственикот на акцизните добра или 

примачот на акцизните добра (во понатамошниот текст: акцизен обврзник). Гаранција може 

да поднесат и солидарно две и повеќе од погоре наведените  лица. 
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(3) Гаранцијата дадена од акцизниот обврзник важи на целото акцизно подрачје на Република 

Северна Македонија. 

Член 11 

Поединечна и општа гаранција за движење на акцизни добра 

(1) Акцизниот обврзник може да поднесе гаранција за обезбедување на плаќање на поединечен 

акцизен долг (во понатамошниот текст: поединечна гаранција) или за обезбедување на 

плаќање на сите акцизни долгови кои настанале или може да настанат во одреден период (во 

понатамошниот текст: општа гаранција). 

(2) Како општа и поеднечна гаранција може да се употребуваат видовите гаранции од член 31 од 

Законот за акцизите. 

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

поднесената гаранција со друга. 

Член 12 

Барањето за одобрување на гаранција за движење на акцизни добра 

(1) Барањето за одобрување на поединечна или општа гаранција согласно член 35 став (6) 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 износот на гаранцијата.  

(2) Барањето за одобрување на гаранцијата се поднесува на Образецот АД-ГАР01 кој е даден во 

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

електронски формат. Кон барањето се приложуваат податоци и документи со кои се 

докажува дека акцизниот обврзник е регистриран на акцизното подрачје, е редовен корисник 

на акцизните постапки или е имател на акцизни одобренија.  

(3) Барањето за одобрување на гаранција за обезбедување на акцизниот долг за движење на 

акцизни добра, 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 постапката на движење на 

акцизните добра, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни 

операции, 

5) податоци за број и обем на операции на движење во постапка на акцизно одложување 

во претходните 12 месеци, а во случај на нов акцизен обврзник податоци за планирани  

движења за период од 12 месеци. 

(4) Надлежниот царински орган одлучува по барањето за одобрување на гаранцијата во рок од 

30 дена од денот на приемот на барањето.  

(5) За прифаќањето на барањето за одобрување на гаранција од ставот (1) од овој член се 

применуваат општите правила за издавање и користење на гаранции во царинските постапки.  

(6) Прифатенаото барање за одобрување на гаранција, надлежниот царински орган го 

регистрира во Регистарот на гаранции при што се доделува референтен број на гаранцијата, 
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за употреба и за идентификација на секое постапување, како и шифра за пристап која е 

поврзана со референтниот број на гаранцијата. 

(7) Референтниот број на гаранцијата се внесува во електронскиот административен документ (е-

АД) при секое движење на акцизните добра 

(8) Акцизниот обврзник во постапките на движење на акцизните добра може да се повикува на 

референтниот број на гаранцијата за движење на акцизни добра од следниот работен ден од 

денот кога гаранцијата е прифатена како соодветна. 

Член 13 

Износ на гаранција 

(1) Надлежниот царински орган го утврдува износот на гаранцијата во соработка со акцизниот 

обврзник - подносител на гаранцијата. При определување на износот на гаранцијата се 

земаат во предвид податоците за движењето на акцизните добра во постапка на акцизно 

одложување во претходните 12 месеци, како и врз основа на процена на обемот на 

планираните операции видливо од комерцијалната документација и евиденцијата на 

подносителот на гаранцијата. 

(2) Висината на износот на гаранцијата мора целосно да го обезбедува плаќањето на акцизата 

која настанала или би можела да настане.  

(3) Определениот износ на гаранцијата соодветствува со износот на акцизниот долг кој може да 

настане за акцизните добра кои испраќачот ги става во постапка на движење, во периодот 

помеѓу ставањето на акцизните добра во движење во постапка на одложување на акцизата и 

моментот кога таа постапка се раздолжува. 

(4) Доколку износот на гаранцијата не е доволен за обезбедување на акцизниот долг кој би 

можел да настане во текот на транспортот во постапка на акцизно одложување, во тој случај 

износот треба да се прилагоди. Износот на гаранцијата се прилагодува со поднесување на 

нова гаранција. 

(5) Надлежниот царински орган го преиспитува одредениот износ по службена должност или на 

барање на подносителот на гаранцијата и по потреба, истиот го прилагодува. 

(6) Секој подносител на гаранција презема обврска износот кој треба да се плати да не го 

надминува одредениот износ, земајќи ги предвид сите движења за кои постапката сe уште не 

е завршена. Подносителот го известува надлежниот царински орган кога одредениот износ на 

гаранцијата повеќе не е доволен за да ги покрие неговите операции. 

Член 14 

Банкарска гаранција 

(1) Надлежниот царински орган може да прифати банкарска гаранција која ја издала банка 

гарант со седиште во Република Северна Македонија. 

(2) Банкарската гаранција се издава во три еднакви примероци кои се поднесуваат до 

надлежниот царински орган заедно со барањето од член 12 на овој правилник за нејзино 

прифаќање; 

(3) Надлежниот царински орган со прифаќањето на барањето за одобрување на гаранција од 

член 12 на овој правилник и со доделување референтен број на гаранцијата, донесува одлука 

за прифаќање на банкарската гаранција. 
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(4) Оригиналната прифатена  банкарска гаранција се чува во Царинската управа, а два оверени 

примероци од банкарската гаранција се враќаат на подносителот на гаранцијата, и еден 

примерок се доставува до банката која ја издала гаранцијата; 

(5) 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. 

(6) 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 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 гарантот, 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 на фирма, 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) потпис од овластеното лице на гарантот. 

(7) Банката издава гаранции со содржина согласно со став (1) на овој член и према Образец АД- 

БГ 01 кој е даден во Прилог VI на овој Правилник и претставува негов составен дел. 

Член 15 

Рок на важност на банкарската 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 истекот 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 може да се 

наплатат и долговите кои биле осигурани со претходната банкарска гаранција; 

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

плаќање на акцизен долг, истата не ја содржи клаузулата за продолжување на гаранцијата од 

став (3) од овој член; 

(5) Банката која ја издава банкарската гаранција може да ја отповика банкарската гаранција. 

Отповикувањето на банкарската гаранција се доставува во писмена форма до Царинската 

управа. Отповикувањето стапува во сила 15-от ден од денот на приемот на барањето од 

страна на Царинската управа, за што го известува подносителот на барањето; 

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

стапување во сила на отповикувањето биле обезбедени со банкарската гаранција која се 
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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 инструмент 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 отповикана 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 16 

Готовински депозит 

(1) За користење на готовински депозит како гаранција за плаќање на акцизата, акцизниот 

обврзник поднесува писмено барање до надлежниот царински орган со истовремена уплата 

на износот во денари на депозитна сметка која ја определува Царинската управа; 

(2) Барањето за употреба на готовински депозит се поднесува на Образец АД – ГАР 02 кој е даден 

во Прилог VIII на овој Правилник и претставува негов составен дел; 

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

уплата и на подносителот му издава потврда за користење на готовински депозит како 

гаранција. Потврдата за користење на готовински депозит се издава на образец АД-ПГД 02  

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

(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; 
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(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 

Царинската управа го враќа готовинскиот депозит. Барањето за враќање на готовинскиот 

депозит се поднесува на Образц АД – БВГД, кој е даден во Прилог Х 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. Во случаите кога е поднесено барање за делумно 

враќање на уплатените средства, од денот на поднесување на барањето обврзникот може и 

понатаму да го употребува готовинскиот депозит само во висина на преостанатиот износ; 

(8) Акцизниот обврзник кој поднел готовински депозит како гаранција за една постапка на 

движење 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. 

 

ГЛАВА IV 

РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА 

Член 17 

Примена на хартиен административен документ 

(1) Во случај на прекин на работата на Системот за движење и контрола на акцизни добра или на 

компјутерскиот систем на испраќачот, испраќачот – овластен држател на акцизен склад може 

да го започне движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување со 

примена на резервна постапка, под следните услови: 

1) Пред почетокот на движењето да го извести надлежниот царински орган за испраќањето 

на акцизните добра и да достави хартиен административен документ (ХАД) кој ги 

придружува акцизните добра и кој содржи исти податоци како и нацрт е-АД; 

2) Пред почетокот на движењето да добие согласност од надлежниот царински орган и  

3) Да овозможи проверка на податоците од хартиениот административен документ. 

(2) Образецот А на административниот документ од ставот (1) точка 1) на овој член се пополнува 

во согласност со насоките од Прилог III кој е составен дел на овој Правилник; 

(3) Известувањето и хартиениот административен документ, испраќачот односно примачот на 

акцизните добра ги доставуваат по електронска пошта кај дежурниот царински центар, по 

пошта кај надлежниот царински орган или лично. 

(4) Во случаите кога компјутерскиот систем на испраќачот е недостапен, испраќачот е должен 

заедно со исполнувањето на условите од ставот (1) на овој член, пред започнување на 

движењето во постапка на акцизно одложување на надлежниот царински орган да му 

достави информација за причините за недостапност на неговиот компјутерски систем.  

(5) Кога компјутерскиот систем на Царинската управа или компјутерскиот систем на испраќачот 

повторно ќе биде достапен, испраќачот е должен веднаш да поднесе нацрт е-АД во 

согласност со условите пропишани во Глава II на овој Правилник. Податоците кои се внесуваат 
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во системот мора да соодвестуваат со податоците наведени во документот од ставот (1) на 

овој член. Кога компјутерскиот систем на Царинската управа ќе ги потврди податоците во 

нацрт е-АД, истиот го заменува ХАД од ставот (1) на овој член.  

(6) Испраќачот е должен да чува копија од докуменот од ставот (1) на овој член во својата 

евиденција. 

(7) Во случаите кога испраќачот во текот на движењето на акцизните добра го менува 

одредиштето во смисла на член 7 од овој Правилник, а компјутерскиот систем на Царинската 

управа и/или испраќачот не е достапен, тогаш испраќачот е должен пред промената на 

одредиштето да го извести надлежниот царински орган и да достави копија од ХАД кој ги 

содржи истите податоци како и пораката во електронски облик за промена на одредиштето. 

Кога компјутерскиот систем на Царинската управа и/или на испраќачот повторно ќе биде 

достапен, одредбите од ставовите (5) и (6) на овој член соодветно се применуваат. 

(8) Во случај на промена на одредиште се поднесува Образецот Б пополнет во согласност со 

насоките од Прилог III кој е составен дел на овој Правилник; 

Член 18 

Потврдување на завршување на движењето кај примачот 

(1) Во случаите кога компјутерскиот систем на примачот и /или компјутерскиот систем на 

Царинската управа е недостапен, така што примачот – овластен држател на акцизен склад не 

е во можност да испрати порака за потврда на приемот во согласност со одредбите на член 8 

став (1) од овој Правилник, должен е по истекот на петтиот работен ден од денот на приемот 

на акцизните добра да му поднесе на надлежниот царински орган документ во хартија кој ќе 

ги содржи истите податоци како и потврдата за прием на акцизни добра со кој ќе потврди 

дека движењето е завршено. 

(2) Надлежниот царински орган му испраќа копија од документот од став (1) на овој член на 

испраќачот – овластен држател на акцизен склад. 

(3) Доколку при завршување на извозната постапка компјутерскиот систем на примачот и /или 

компјутерскиот систем на Царинската управа не е достапен, заради што не е можно да се 

примени член 8 став (3) на овој Правилник, царинската испостава на извоз кај која се 

извршени извозните царински формалности му испраќа на испраќачот – овластен држател на 

акцизен склад, хартиен документ кој ги содржи истите податоци како и потврдата за извоз и 

на тој начин потврдува дека движењето на акцизни добра во постапка на акцизно 

одложување е завршено. 

(4) Потврдата на прием се поднесува на Образецот В пополнет во согласност со насоките од 

Прилог III кој е составен дел на овој Правилник; 

(5) Во случаите кога компјутерскиот систем на примачот и/или на Царинската управа повторно ќе 

биде достапен, примачот на акцизните добра или царинската испостава на извоз се должни 

да постапат согласно одредбите на член 8 на овој Правилник, при што податоците кои што се 

внесуваат во системот мора да одговараат на податоците кои се наведени во документот од 

ставовите (1) и (3) на овој член. 

(6) Испраќачот, односно примачот е должен да обезбеди податоците кои се внесуваат во EMCS 

да одговараат на податоците кои се наведени во хартиениот документ за резервна постапка. 
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(7) Откако испраќачот, односно примачот на акцизните добра ќе изврши дополнителен внес во 

EMCS, надлежниот царински орган има обврска да провери дали внесените податоци во 

компјутерскиот систем одговараат на податоците наведени во ХАД. 

 

Член 19 

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. 
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ПРИЛОГ I 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ КОИ СЕ РАЗМЕНУВААТ ПРЕКУ КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ НА 

ЦАРИНСКАТА УПРАВА -  СИСТЕМ ЗА ДВИЖЕЊЕ И КОНТРОЛА НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА  

EMCS (EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM) 

 

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ 

(1) Елементите кои ги сочинуваат електронските пораки  кои се употребуваат за размена на 

податоците преку Системот за контрола и движење на акцизните добра од член 34 од 

Законот за акцизите се поделени во групи на податоци и подгрупи каде што е применливо. 

Деталите за податоците и нивната примена се прикажани во табелите 1-6 каде што: 

1) Колоната А соджи нумеричка шифра (број) која се однесува на поединечна група на 

податоци или подгрупа на податоци; секоја подгрупа на податоци е последователен низ 

на (под)групата чиј составен дел претставува (на пример: кога групата на податоци се 

означува со 1, подгрупата на наведената група се означува со 1.1, а понатамошната 

подгрупа на таа подгрупа на податоци се означува со 1.1.1); 

2) Колоната Б содржи азбучна шифра (буква) која се однесува на секој дел од податоците во 

подгрупата на податоци; 

3) Колоната В ја утврдува (под)групата на податоци или деловите на податоците; 

4) Колоната Г означува дали внесувањето на податоците во секоја (под)група на податоци 

или деловите на податоци е: 

− „R” (required - задолжително),што означува дека податокот мора да биде внесен. Кога 

(под)групата е означена со „О“ (optional – опционално) или „C“ (conditional – 

условено), делови од податоците во наведената група и понатаму може да бидат 

означени со „R“(задолжително) ако надлежниот царински орган одлучи дека 

податокот во таа (под)група мора да се користи или кога се применува определен 

услов; 

− „O” (optional – опционално),што означува дека користењето на податоците  не е 

задолжително за лицето кое ја упатува пораката (испраќач или примач), освен ако 

надлежниот царински орган одлучи дека податоците се задолжителни во согласност 

со можностите наведени во колоната Д за некои од опционалните (под)групи на 

податоци или делови на податоци; 

− „C” (conditional - условено), што означува дека користењето на (под)групата на 

податоци или деловите од податоците зависи од други (под)групи или делови од 

податоци во истата порака; 
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− „D” (dependent- зависно), значи дека користењето на (под)групата на податоци или на 

делови од податоците зависи од некој услов кој не може да биде проверен од страна 

на компјутерскиот систем, како што е наведено во колоните Д и Ѓ. 

5) Колоната Д ги содржи условите за податоците чие што внесување е условено,  ги 

опишува опционалните и зависните податоци според потребата и истакнува кои 

податоци треба да ги внесе надлежниот царински орган; 

6) Колоната Ѓ ги содржи потребните појаснувања кои се однесуваат на дополнување на 

пораките; 

7) Колоната Е содржи: 

a) за одредени (под)групи на податоци, број кој ѝ претходи на шифрата „х“ и кој 

означува колку пати (под)групата на податоци може да се повторува во пораката 

(почетна вредност = 1), 

b) за секој дел од податоците, освен за деловите кои се однесуваат на времето и/или 

датумот, карактери кои укажуваат на видот и должината на податокот. Шифрите за 

видот на податоци се следни: 

− a - азбучни 

− n – нумерички и 

− an – алфанумерички. 

Бројот кој следи после шифрата претставува дозволена должина на  поединечните делови 

на податоците. Двете опционални точки кои се наоѓаат пред шифрата за должина значи 

дека податокот нема определена должина, но неговата должина може да содржи 

најмногу онолку знаци колку што е означено со шифрата за должина. Запирката во 

должината на податокот означува дека податоците може да содржат децимали, цифрата 

пред запирката ја означува вкупната должина на ознаката, цифрата после запирката го 

означува максималниот број на цифри после децималната точка. 

− за деловите од податоците кои го означуваат времето и/или датумот, 

наведувањето на поимите „датум“, „време“ и „датум и време“, значи дека овие 

поими треба да се внесат со користење на стандардот ISO 8601 за прикажување 

на датумот и времето. 

(2) Во табелите 1-5 се употребуваат следните кратенки: 

− e-АД: електронски административен документ, 

− ЕРБД: единствен референтен број на движење, 

− ТО: тарифна ознака од Комбинираната номенклатура 
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Табела 1 

Нацрт на електронски административен документ 

А Б В Г Д Ѓ Е 

  Општи податоци R    

 а Вид на порака R  Можни вредности се: 
1 = Стандардно поднесување 
(се користи во сите случаи 
освен кога се однесува на 
извоз со локално царинење) 
2 = Поднесување за извоз за 
локално царинење (Согласно 
Царинскиот закон) 
3=Поднесување на 
поедноставен 
административен документ (се 
користи во случаите кога се 
движат акцизни добра помеѓу 
складови на ист држател)  
Наведените вредности не 
смеат да се појавуваат во е-АД 
на кој му е доделен ЕРБД, ниту 
во хартиениот документ од 
член 19 од овој Правилник.   

n1 

 б Показател за 
одложено 
поднесување  

D „R“ за поднесување на е-
АД за движење кое што 
започнало со употреба на 
хартиен документ во 
согласност со член 37 од 
Законот за акцизите 

Можни вредности се: 
0=неточно, 
1=точно 
 
Почетната зададена вредност е 
„неточно“ 
Наведените вредности не 
смеат да се појавуваат во е-АД 
на кој му е доделен ЕРБД, ниту 
во хартиениот документ од 
член 19 од овој Правилник.   

 
n1 

1  Заглавие e-АД R    

 a Шифра на одредиште R  Се наведува одредиштето на 
движење со користење на 
една од следните вредности: 
1 = Акцизен склад 
2 = Регистриран примач 

n1 
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А Б В Г Д Ѓ Е 

3 = Периодично регистриран 
примач 
4 = Директна испорака 
5 = Повластен корисник  
6 = Извоз 
8 = Непознато одредиште 
(полето не се употребува) 
9 =  Ослободен корисник за 
проекти од член 100 од 
законот за акцизите 

 б Траење на движењето R  Се наведува вообичаеното 
времетраење на движењето 
земајќи го во предвид начинот 
на превозот и далечината, 
изразено во часови (Ч) или 
денови (Д) проследено со 
двоцифрен број (на пример: 
Ч12 или Д04). Наведениот број 
за „Ч“ треба да биде помал 
или еднаков на 24. Наведениот 
број за „Д“ треба да биде 
помал или еднаков на 92. 

an3 

 в Аранжман на 
транспорт 

R  Идентификација на лицето кое 
е одговорно за организирање 
на првиот превоз со користење 
на една од наведените ознаки: 
1 = Испраќач  
2 = Примач  
3 = Сопственик на добрата  
4 = Друго 

n1 

 г ЕАРБД (Единствен 
административен 
референтен број на 
движење)  

R Бројот го доделува 
компјутерскиот систем на 
Царинската управа после 
електронска проверка на 
нацрт е-АД 

Структурата на ЕАРБД е во 
согласност со податоците од 
Табела 2 на Прилог II 

an21 

 д Датум и време на 
валидирање на е-АД 

R Го доделува 
компјутерскиот систем на 
Царинската управа после 
електорнска проверка на 
нацрт е-АД 

Наведеното време е локалното 
време. 

Датум 
Време 

 ѓ Последователен број  R Број кој се однесува на 
верзијата на документот. 
Го доделува 
компјутерскиот систем на 
Царинската управа после 
електронска проверка на 
нацрт е-АД и за секоја 
промена на одредиштето 

Се означува со 1 при почетна 
верификација и се зголемува 
за 1 во секој е-АД генериран од 
страна на компјутерскиот 
систем на Царинската управа 
при секоја промена на 
одредиштето  

n.5 

 е Датум и време на 
валидирање на 
промената 

C Датум и време на 
валидирање на пораката 
за промена на 
одредиште во пораката 

Наведеното време е локалното 
време. 

Датум 
Време 
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А Б В Г Д Ѓ Е 

од Табелата 3 на Прилог 
I, доделен од страна на 
компјутерскиот систем на 
Царинската управа, во 
случај на промена на 
одредиштето. 

2  ИСПРАЌАЧ R    

  а Акцизен број на 
испраќачот 

R  Се наведува валидниот  
регистарски број на држателот 
на акцизен склад од 
Регистарот на акцизни дозволи 
со одобрени акцизни складови 
или на регистрираниот 
испраќач од  Регистарот на 
одобренија на регистрирани 
испраќачи. 

an13 

 б Назив на испраќачот R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е Шифра за јазик R  Се наведува шифрата за 
јазикотод табела 1 од Прилог II  

a2 

3  ПОЈДОВНО МЕСТО C Пополнувањето е 
задолжително „R“ако во 
полето 9д е наведена 
шифрата за појдовно 
место „1“(ако стоките се 
испраќаат од акцизен 
склад) 

  

 a Број на акцизниот 
склад 

R  Се наведува валидниот  
регистерски број на држателот 
на акцизен склад на 
испраќање од Регистерот на 
акцизни дозволи со одобрени 
акцизни складови  

an13 

 б Назив O   an..182 

 в Улица O   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број O   an..10 

 ѓ Град O   an..50 

 е Шифра на јазик O  Се наведува шифрата за 
јазикотод табела 1 од Прилог II 

a2 

4  ЦАРИНСКИ ОРГАН — 
УВОЗ 

C “R“ ако во полето 8г е 
наведена шифрата за 
појдовно место  е „2“ 
(ако стоките се испраќаат 
од царинска испостава на 
увоз) 

  

 a Шифра на царинска 
испостава 

R  Се наведува шифрата на 
царинска испостава од Прилог 

an8 
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А Б В Г Д Ѓ Е 

II, Поглавје 2 од Правилникот 
за начинот на пополнување на 
царинската декларација  
и кодексот на шифри кои се 
употребуваат при 
пополнување на царинската 
декларација 

5  ПРИМАЧ C Пополнувањето е 
задолжително „R“, освен 
за шифра за вид на 
испорака  „2“  
(Поднесување на 
декларација за извоз со 
локално царинење) или 
за шифра на одредиште 8 
(Одредиштето е 
непознато) 

  

 a Идентификациски 
број на примач 

C — “R“ за шифра на 
одредиште 1, 2, 3, 4,5 и 9 
— “O“ за шифра на 
одредиште 6 
  

За шифра на одредиште:  
— 1, 2, 3, 4,5 и 9: се наведува  
регистарскиот број од 
Регистарот на акцизни дозволи 
со одобрени акцизни 
складови, Регистарот на 
одобренија на регистрирани 
примачи, Регистарот на 
периодично регистрирани 
примачи или Регистарот на 
одобренија за повластени 
корисници на акцизни добра 
— 6: се наведува даночниот 
број на лицето кое го застапува 
испраќачот во царинската 
испостава за извоз.  

an..16 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е Шифра на јазик R  Се наведува шифрата за 
јазикотод табела 1 од Прилог II 

a2 

6  МЕСТО НА ИСПОРАКА C — пополнувањето на 
полето е задолжително “R“ 
кога се користи шифра на 
одредиште 1 и 9  
 

Се наведува вистинското место 
на испорака на акцизните 
добра. 

 

 a Идентификациски 
број на примачот 

C  Пополнувањето на полето 
е задолжително “R“ кога се 
користат шифрите за 
одредиште 1 и 9 
 

За шифра на одредиште: 
 — 1: се наведува валидниот 
регистарски број на 
примачотод Регистарот на 
акцизни дозволи со одобрени 
акцизни складови  
-5 и 9: се наведува валидниот 

an..16 
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А Б В Г Д Ѓ Е 

регистарски број на 
повластениот корисник на 
акцизни добра од Регистарот 
на одобренија за повластени 
корисници на акцизни добра 
 

 б Назив C Пополнувањето на полето 
е задолжително “R“ кога се 
користат шифрите за 
одредиште 1, 5 и 9 

 an..182 

 в Улица C За поле 7в, 7д и 7ѓ:  
— “R“ за шифра на 
одредиште 2, 3 и 4 
 — “O“ за шифра на 
одредиште 1  
(Види шифра на 
одредиште во поле 1а) 

 an..65 

 г Број O  an..11 

 д Поштенски број C  an..10 

 ѓ Град   an..50 

 е Шифра на јазик C “R“ доколку се користи 
соодветно поле за текст 

Се наведува шифрата за 
јазикот од табела 1 од Прилог 
II 

a2 

7  ЦАРИНСКИ ОРГАН — 
МЕСТО НА ИСПОРАКА 

C  Пополнувањето е 
задолжително“R“ кога се 
користи шифра на 
одредиште 6 - извоз 

  

 a Шифра на царинска 
испостава 

R  Се наведува шифрата на 
царинска испостава од Прилог 
II, Поглавје 2 од Правилникот 
за начинот на пополнување на 
царинската декларација  
и кодексот на шифри кои се 
употребуваат при 
пополнување на царинската 
декларација 

an8 

8  e-АД R    

 a Локален референтен 
број 

R  Испраќачот доделува 
единствен сериски број на е-
АД со кој пратката се  
означува во евиденцијата на 
испраќачот. 

an..22 

 б Број на фактура R  Се наведува бројот на фактура 
која се однесува на акцизните 
добра. Ако фактурата не е 
сеуште подготвена, треба да се 
наведе бројот на испратницата 
или било кој друг транспортен 
документ.  

an..35 

 в Датум на фактурата R  Се внесува датумот на 
документот од поле 7б. 

Датум 

 г Шифра на потекло R  Можни вредности за почеток 
на движењето се: 
1 = Потекло - Акцизен склад 
2 = Потекло - Увоз 

n1 
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 д Датум на испраќање R  Датумот кога започнува 
движењето согласно член 4 од 
овој Правилник. 
Овој датум не може да биде 
подоцна од 7 дена од 
поднесување на нацрт е-АД.    
Датумот на испраќање може 
да биде и  датум во минатото, 
во случаи наведени во член 19 
од овој Правилник.  

Датум 

 ѓ Време на испраќање R  Времето кога започнало 
движењето во согласност со 
член 4 од овој Правилник. 
Наведеното време е локално 
време. 

Време 

8.1  УВОЗНО ЕЦД C “R“ ако шифрата на 
потекло во поле 8г е „2“ 
(увоз) 

 9X 

 a Број на ЕЦД R Бројот на ЕЦД се добива од 
испраќачот во моментот на 
поднесување на нацрт е-
АД по потврдата за 
валидност на нацрт е-АД 

Се наведува број/броевите на 
Единствениот царински 
документ кој се употребува за 
пуштање на добрата во 
слободен промет. 

an..21 

9  ЦАРИНСКИ ОРГАН НА 
ИСПРАЌАЊЕ 

R    

 a Шифра на царинска 
испостава 

R  Се наведува шифрата на 
царинска испостава од Прилог 
II, Поглавје 2 од Правилникот 
за начинот на пополнување на 
царинската декларација  
и кодексот на шифри кои се 
употребуваат при 
пополнување на царинската 
декларација 

an8 

10  ГАРАНЦИЈА ЗА 
ДВИЖЕЊЕ 

R „О“ кога се работи за 
поедноставена форма на е-
АД во случаи кога 
движењето се одвива 
помеѓу акцизни складови 
на ист држател, кога 
движењето се одвива од 
место на повластено 
користење до акцизен 
склад или кога движењето 
се одвива преку цевковод. 

  

 a Шифра на тип на 
гарант  

R  Се идентификуваат лицето/а 
одговорно за поднесување на 
гаранција  со користење на 
шифрите од Табела 1 кон 
Прилог II- Кодекс на шифри  

n..4 

 б Тип на гаранција R  Се наведува една од следниве 
шифри: 
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0-ослободено од поднесување 
на гаранција 
1-општа гаранција 
2-поединечна гаранција 
3-готовински депозит 

 
 
n1 

 в Идентификациски број 
на подносител на 
гаранција (TIN) 

R  Се наведува 
идентификацискиот број на 
подносителот на гаранцијата 

an..17 

 г Референтен број на 
гаранција 

R  Се наведува референтниот 
број на гаранцијата 

an..24 

 д Код за пристап R  Се наведува кодот за пристап 
доделен со прифаќањето на 
гаранцијата 

an4 

11  ТРГОВЕЦ ГАРАНТ C „R“ доколку се применува 
една од овие шифри за 
гарант: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 
34, 123, 124, 134, 234 или 
1234 од Табела 1 од  
Прилогот II 

Се наведува превозникот 
и/или сопственикот на добрата 
ако тие ја обезбедуваат 
гаранцијата 

2X 

 a Акцизен број O  Се наведува  валидниот 
регистарски број од Регистарот 
на акцизни дозволи со 
одобрени акцизни складови, 
Регистарот на одобренија на 
регистрирани примачи, 
Регистарот на периодично 
регистрирани примачи или 
Регистарот на одобренија за 
повластени корисници на 
акцизни добра или даночниот 
број на превозникот или 
сопственикот на акцизните 
добра. 

an13 

 б Даночен број O an..35 

 в Назив C За 11в, г, ѓ и е: “O“ ако се 
наведува акцизниот број, 
за другите случаи “R“ 

 an..182 

 г Улица C  an..65 

 д Број O  an..11 

 ѓ Поштенски број C  an..10 

 е Град C  an..50 

 ж NAD_LNG C “R“ доколку се користи  
соодветно поле за текст 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

13  ПРЕВОЗ R    

 a Шифра за начин на 
превозот 

R  Се наведува шифра за начинот 
на превоз во моментот на 
започнување на движењето, со 
користење на шифрите од 
Табела 2 од Прилогот II.  

n..2 

13  ОРГАНИЗАТОР НА 
ПРЕВОЗОТ 

C “R“ за идентификација на 
лицето одговорно за 
организирање на првиот 
превоз, доколку полето 1в 
е пополнето со „3“ или „4“ 
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(сопственик или друг) 

 a Даночен број O   an..35 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е NAD_LNG R  Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

14  ПРВ ПРЕВОЗНИК O  Идентификаија на лицето кое 
го врши првиот превоз. 

 

 a Даночен број O   an..35 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е NAD_LNG R  Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

15  ПОДАТОЦИ ЗА 
ПРЕВОЗОТ 

R   99X 

 a Шифра на превозното 
средство 

R  Се наведува шифра/и на 
превозното/те средство/а која 
се однесува на начинот на 
превозот наведен во поле 12a. 
со користење на шифрите од 
Табела 3 од Прилогот II 

n..2 

 б Идентификација на 
превозното срдство 

R  Се внесува регистарскиот број 
на превозното/те средство/та 

an..35 

 в Идентификација на 
пломби 

D “R“ ако се користат 
трговски пломби 

Се наведува идентификација 
на трговските пломби ако се 
користат за пломбирање на 
превозното средство 

an..35 

 г Податоци за пломба O  Се наведуваат податоци за 
пломбата (на пример вид на 
пломба) 

an..350 

 д Податоци за 
пломба_LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 ѓ Дополнителни 
информации 

O  Се наведуваат дополнителни 
информации за превозот (на 
пример идентитет на секој 
следен превозник, 
информации за следните 
превозни средства) 

an..350 

 е Дополнителни 
информации_LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

16  СТРУКТУРА НА е-АД R  Потребно е да се користат 
посебни податоци за секое 
акцизно добро кое е составен 
дел на пратката 

999x 

 a Референтен број на R  Се наведува секој следен n..3 
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наименувание референтен број, почнувајќи 
од 1 

 б Шифра на акцизното 
добро 

R  Се наведува шифра на 
акцизното добро со користење 
на шифрите наведени во 
Табела 4 од Прилогот II  

an4 

 в Тарифна ознака R  Се наведува тарифната ознака 
која се применува на денот на 
поаѓањето 

n8 

 г Количина R  Се наведува количината 
изразена во единица мерка 
која се однесува на шифрата на 
доброто од Табела 4 и 5 од 
Прилог II. За движење кон 
регистрираниот примач, 
количината не смее да ја 
помине количината за која е 
добиено одобрение. За 
движењето кон место на 
повластено користење или кон 
имател на одобрение од член 
100 од законот за акцизите, 
количината не смее да ја 
помине количината наведена 
во  одобрението за повластено 
користење или потврдата за 
ослободување од плаќање 
акциза. 

n..15,3 

 д Бруто тежина R  Се наведува бруто тежината на 
пратката (акцизните добра со 
пакување) 

n..15,2 

 ѓ Нето тежина R  Се наведува тежина на 
акцизните добра без пакување 
(за алкохол и алкохолни 
пијалоци, енергенти и за сите 
тутунски производи освен 
цигари) 

n..15,2 

 е Степен на алкохол C “R“ ако се применува на 
наведеното акцизно добро 

Се наведува степенот на 
алкохол (процент на алкохол 
мерен на температура од 20°C) 
со користење на шифри од 
Табела 4 од овој Прилог 

n..5,2 

 ж Степен на екстракт D Полето не се користи За пиво, се наведува степен на 
екстракт, ако акцизата се плаќа 
врз таа основа. (Види Табела 4 
од Прилог II) 

n..5,2 

 з Акцизни марки O  Се наведува било кој 
дополнителен податок за 
акцизните марки  

an..350 

 ѕ Акцизни марки _LNG C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 и Користење на акцизни D “R“ ако се користат акизни Се означува полето ако n1  
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марки марки  добрата се означени со 
акцизни марки.Почетната 
вредност на полето е 
„неозначено“. 

 ј Ознака за потекло O  Ова поле се употребува за 
наведување на податоци од 
потврда/сертификат и тоа: 
1. Во случај на одредени вина, 
според заштитената ознака за 
потекло или географската 
ознака, согласно со 
соодветното законодавство на 
земјата извозник, 
2. Во случај на одредени 
алкохолни пијалоци, според 
местото на производство 
согласно со соодветното 
законодавство на земјата 
извозник, 
3. За пиво кое е произведено 
во мали независни пиварници, 
како што  утврдено со член 68 
став (4) од Законот за акцизите, 
за кое се бара намалена стапка 
на акциза. 
Потврдата/Сертификатот треба 
да го содржи следниот текст: 
„Со ова се потврдува дека 
опишаниот производот е 
произведен во мала независна 
пиварница“  
4. За етил алкохол кој е 
произведен во мала 
дестилерија како што  
утврдено со член 71 став (3) од 
законот за акцизите, за кое се 
бара намалена стапка на 
акциза во земјата извозник. 
Потврдата/Сертификатот треба 
да го содржи следниот текст: 
„Со ова се потврдува дека 
опишаниот производ е 
произведен во мала 
дестилерија“ 

an..350 

 к Ознака за потекло_LNG C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 л Големина на 
производителот 

O  За пиво или алкохолни 
пијалоци, за кои е издаден 
сертификат во поле 17ј (Ознака 
на потекло), се наведува 
годишното производство 
остварено во претходните 

n..15 
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години изразено во хектолитри 
пиво или во хектолитри чист 
алкохол 

 љ Густина C “R“ ако се користи за 
соодветни акцизни добра  

Се наведува густина на 15 °C, 
ако се користи согласно со 
Табела 4 од Прилогот II 

n..5,2 

 м Трговски назив O „R“ за превоз на вино на 
големо наведено во став 1-
9, 15 и 16 од Прилог 4 од 
Директивата број 479/2008 
(EC), за која описот на 
доброто ги содржи сите 
можни детали наведени во 
член 60 од Директивата, 
под улов да се прикажани 
на етикетата или нивното 
прикажување да е 
планирано. 

Се наведува комерцијалниот 
назив на акцизното добро од 
кој ќе може да се 
идентификува доброто кое се 
превезува 

an..350 

 н Трговски назив_LNG 
tion_ LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 њ Трговска марка на 
производот 

D “R“  ако акцизните добра 
имаат трговска марка. 
Земјата членка на поаѓање 
може да одлучи дали 
името на трговската марка 
на производите 
кои се превезуваат ќе биде 
наведено на фактурата или 
друг комерцијален 
документ наведен во поле 
9б. 

Се наведува името на 
трговската марка, ако е 
применливо. 
 

an..350 

 о Трговска марка на 
производот_LNG ucts_ 
LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

17.1  ПАКУВАЊЕ R   99x 

 а Шифра за вид на 
пакување 

R  Се наведува шифра за 
пакувањето, со користење на 
шифра од Прилог II Поглавје 2 
од Правилникот за начинот на 
пополнување на царинската 
декларација и кодексот на 
шифри кои се употребуваат 
при пополнување на 
царинската декларација 

a2 

 б Број на колети C “R“ ако е наведено со 
„Броиво“  

Се наведува бројот на колети, 
ако колетите може да се 
избројат  

n..15 

 в Идентификација на 
трговската пломба 

D “R“ ако се користи трговска 
пломба 

Се наведува бројот на 
трговската пломба, ако се 
користи за пломбирање на 
колетите 

an..35 

 г Информации за O  Се наведуваат додатни an..350 
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пломбата податоци кои се однесуваат на 
трговската пломба (на пример 
вид на трговска пломба) 

 д Информации за 
пломбата_LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

17.2  ВИНО  
(полињата ќе се 
користат по 
пристапување во ЕУ) 

D “R“ за вино наведено во 
дел XII од Прилог I од 
Регулативата (EC) број 
1234/2007  

  

 a Категорија-вино R  За вина наведени во дел XII од 
Прилог I од Регулативата (EC) 
Број 1234/2007,се наведува 
една од следниве вредности:  
1 = Вино без PDO/PGI  
2 = Сортно вино без PDO/PGI  
3 = Вино со PDO или PGI  
4 = Увозно вино  
5 = Друго 

n1 

 б Шифра на винородната 
зона 

D “R“ за вино кое се тргува на 
големо (за количина 
поголема од 60 литри) 

Се наведува винородната зона 
од која потекнува доброто кое 
се транспортира, согласно со 
Прилог IX од Регулативата (EC) 
број 479/2008 

n..2 

 в Трета земја на потекло C “R“ ако во категорија-вино 
во поле 17.2a  е наведено 
„4“ (увозно вино) 

Се наведува шифра на земјата 
според   ISO стандард Alpha 2 
Шифра (ISO 3166) 

a2 

 г Други информации O   an..350 

 д Други 
информации_LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

17.2.1  ШИФРА ЗА 
ПОСТАПКАТА НА 
ТЕХНОЛОШКА 
ОБРАБОТКА(полињата 
ќе се користат по 
пристапување во ЕУ) 

D “R“ за вино кое се тргува на 
големо (за количина 
поголема од 60 литри) 

 99x 

 a Шифра на постапката R  Се наведува една или повеќе 
„шифри на постапка“ согласно 
со листа 1.4. б) , точка Б од 
Прилог VI од Регулативата (EC) 
број 436/2009  

n..2 

18  ДОКУМЕНТИ O   9x 

 a Краток опис на 
документот 

C “R“, освен ако користат 
податоците од поле 18в 

Се наведува опис на било кој 
документ кој се однесува на 
добрата кои се 
транспортираат, на пример 
сертификати кои се однесуваат 
на ознаката за потекло која се 
наведена во поле 17 

an..350 

 б Краток опис на 
документот _LNG 

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 в Повикување на C  “R“, освен ако користат Се наведува повикување на an..350 
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А Б В Г Д Ѓ Е 

документи податоците од поле 18а било кој документ кој се 
однесува на добрата кои се 
транспортираат 

 г Повикување на 
документи _LNG  

C “R“ ако се користи 
соодветно текстуално поле 

Се наведува шифра на јазикот 
(МК) 

a2 

 

 

Табела 2 

ОТКАЖУВАЊЕ НА е-АД 

А Б В Г Д Ѓ Е 

1  ЗАГЛАВИЕ R    

 a Датум и време на 

откажување 

C Ја доделува 

компјутерскиот систем 

на Царинската управа 

после  проверка на нацрт 

пораката за откажување. 

Наведеното време е локално 

време 

ДатумВреме 

2  е-АД ЗА ДВИЖЕЊЕ 

НА АКЦИЗНИ 

ДОБРА 

R    

 a ЕРБД 

 

R  Се наведува ЕАРБД на е-АД за 

кој се бара откажување 

an21 

3  ОТКАЖУВАЊЕ R    

 a Причина за 

откажување 

R  Се наведува причината за 

откажување на e-AД, со 

користење на шифрите од 

Табела 6 од овој Прилог II 

n..1 

 б Дополнителни 

информации 

C -„R“ ако причинта за 

откажување е 0 

-„O“ ако причината за 

откажување е 1,2,3 или 4 

Се наведуваат било кои 

дополнителни информации 

кои се однесуваат на 

откажувањето на е-АД 

an..350 

 в Дополнителни 

информации _LNG 

C -„R“ ако се внесува 

соодветен текст 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a..2 

                                                                       

 

Табела 3 

ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ 

A B C D E F G 

1  ЗАГЛАВИЕ R    

 a Датум и време на 

потврдување на 

промена на 

одредиште 

C Го доделува 

компјутерскиот систем на 

Царинската управа  

Наведеното време е локално 

време 

ДатумВреме 

2  Ажурирање на e-AД R    

 a Последователен број C Го доделува Се означува со 1 при почетна n..5 
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компјутерскиот систем на 

Царинската управа  

верификација и се зголемува  

со секој промена на 

одредиштето 

 б ЕАРБД (Единствен 

административен 

референтен број на 

движење)  

R  Се наведува  ЕАРБД на e-AД 

чие одедиште е променето 

an21 

 в Траење на 

движењето 

 

D “R“ кога траењето на 

движењето се менува по 

промена на одредиштето 

Се наведува вообичаеното 

времетраење на движењето 

земајќи го во предвид начинот 

на превозот и далечината, 

изразено во часови (Ч) или 

денови (Д) проследено со 

двоцифрен број (на пример: 

Ч12 или Д04) Наведениот број 

за „Ч“ треба да биде помал или 

еднаков на 24. Наведениот 

број за „Д“ треба да биде 

помал или еднаков на 92. 

an3 

 г Промена на 

органицазија на 

превозот 

 

D “R“ кога лицето кое е 

одговорно за 

организирање на 

превозот се менува 

заради промена на 

одредиштето 

Се наведува лицето одговорно 

за организирање на превозот, 

со користење на една од 

следниве вредноти:  

1 = Испраќач 

2 = Примач  

3 = Сопственик на акцизни 

добра  

4 = Друго. 

N1 

 д Број на фактура 

 

D “R“ кога се менува 

фактурата заради 

промена на одредиштето 

Се наведува бројот на 

фактурата која се однесува на 

акцизните добра. Ако 

фактурата сеуште не е 

подготвена, треба да се наведе 

бројот на испратницата или 

друг транспортен документ 

an..35 

 ѓ Датум на фактурата 

 

O  “R“ кога ќе се промени 

бројот на фактурата 

заради промена на 

одредиштето 

Датум на документот од поле 

2д 

датум 

 е Шифра за начин на 

превоз 

 

D “R“ кога начинот на 

превоз се менува заради 

промена на одредиштето 

Се наведува начинот на превоз 

со користење на шифри од 

Табела 2, Прилог 1 од овој 

Правилник 

n..2 

3  ПРОМЕНЕТО 

ОДРЕДИШТЕ 

R    
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 a Шифра на ново 

одредиште 

 

R  Се наведува новото одредиште 

на движењето со користење на 

една од следниве вредности: 

1 = Акцизен склад 

2 = Регистриран примач 

3 = Привремено регистриран 

примач 

4 = Директна испорака  

6 = Извоз 

n1 

4  НОВ ПРИМАЧ 

 

D “R“ кога се менува 

примачот заради 

промена на одредиштето 

  

 a Идентификациски 

број 

 

C — “R“  за шифра на 

одредиште 1, 2, 3 и 4  

— “О“за шифра на 

одредиште 6 (Види 

шифра на одредиште во 

поле 3а) 

 

 

За шифра на одредиште:  

- 1, 2, 3 и 4: се наведува 

валидниот регистарски број од 

Регистарот на овластени 

држатели на акцизен склад 

или регистрирани примачи 

-  6: се наведува даночниот 

број на лицето кое го застапува 

испраќачот во царинскиот 

орган за извоз 

an..16 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е NAD_LNG R   Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

5  МЕСТО НА 

ИСПОРАКА 

 

C “R“ за шифра на 

одредиште 1 и 4  

“О“ за шифра на 

одредиште 2 и 3.  

(Види шифра на 

одредиште во поле 3а) 

Се наведува вистинското место 

на испорака на акцизните 

добра 

 

 a Идентификациски 

број 

 

C — “R“ за шифра на 

одредиште 1  

— “О“ за шифра на 

одредиште 2 и 3.  

(Види шифра на 

одредиште во поле 3а)  

За шифра на одредиште:  

— 1: се наведува валидниот 

регистарски број од Регистарот 

на овластени држатели на 

акцизен склад 

— 2 и 3: се наведува даночниот 

број или било кој друг 

идентификациски број 

an..16 

 б Назив 

 

C — “R“ за шифра на 

одредиште 2, 3 и 4  

 an..182 
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A B C D E F G 

— “О“ за шифра на 

одредиште 1.  

(Види шифра на 

одредиште во поле 3а) 

 в Улица C За поле 5в, 5д and 5ѓ:  

— “R“ за шифра на 

одредиште 2, 3 и 4  

— “О“ за шифра на 

одредиште 1.  

(Види шифра на 

одредиште во поле 3а) 

 an..65 

 г Број O  an..11 

 д Поштенски број C  an..10 

 ѓ Град C  an..50 

 е NAD_LNG C “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

6  ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Место на испорака 

 

C “R“ во случај на извоз 

(Шифра на одредиште 6) 

(Види шифра на 

одредиште во поле 3а) 

  

 a Шифра на царинска 

испостава 

 

R  Се наведува шифрата на 

царинската испостава за извоз 

каде ќе биде поднесена 

извозната царинска 

декларација во согласност со 

царинските прописи 

an8 

7  НОВ ОРГАНИЗАТОР 

НА ПРЕВОЗОТ 

 

C “R“ за идентификација на 

лицето одговорно за 

организирање на 

превозот, ако вредноста 

наведена во поле 2г е “3“ 

или “4“ 

  

 a Даночен број O   an..35 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 e Поштенски број R   an..10 

 д Град R   an..50 

 ѓ NAD_LNG R  Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

8  НОВ ПРЕВОЗНИК 

 

O  “R“ кога се менува 

превозникот заради 

промена на одредиштето 

Идентификација на новото 

лице кое ќе го врши превозот 

 

 a Даночен број O   an..35 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 
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A B C D E F G 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е NAD_LNG R  Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

9  ПОДАТОЦИ ЗА 

ПРЕВОЗОТ 

 

D  “R“ кога податоците за 

превозот се менуваат 

заради промена на 

одредиште 

 99x 

 a Шифра на 

превозното средство 

 

R  Се наведува шифрата на 

превозното средство кое се 

однесува на начинот на превоз 

наведен во поле 2е, со 

користење на шифрите од 

Табела 3 од Прилог I на овој 

Правилник 

n..2 

 б Идентитет на 

превозното средство 

R  Се наведува регистарскиот број 

на превозното/те средство/а 

an..35 

 в Идентификација на 

пломби 

D “R“ ако се користат 

трговски пломби 

Се наведува идентификација 

на трговските пломби ако се 

користат за пломбирање на 

превозното средство 

an..35 

 г Податоци за пломба O  Се наведуваат податоци за 

пломбата (на пример вид на 

пломба) 

an..350 

 д Податоци за 

пломба_LNG 

C “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

 ѓ Дополнителни 

инфромации 

O  Се наведуваат дополнителни 

информации за превозот (на 

пример идентитет на секој 

следен превозник, 

информации за следните 

превозни средства) 

an..350 

 е Дополнителни 

информации_LNG 

C “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

Табела 4 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ 

A B C D E F G 

1  ИЗВЕСТУВАЊЕ  

R 

   

 a Вид на 

известување 

R Го наведува надлежниот 

царински орган на 

Се наведува причината за 

известувањето со користење 

n1 
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одредиштето (во случај 

на известување за 

промена на одредиште)  

на една од следниве 

вредности: 

1 = Промена на одредиште 

2 = Раздвојување на пратката 

(шифрата ќе се користи после 

пристапување кон ЕУ) 

 б Датум и време на 

известување 

R Го пополнува 

надлежниот царински 

орган на одредиште  

Наведеното време е локално 

време. 

ДатумВреме 

 в ЕАРБД (Единствен 

административен 

референтен број 

на движење) 

R Го пополнува 

надлежниот царински 

орган на одредиште  

Се наведува ЕАРБД на е-АД за 

кој се поднесува 

известувањето 

an21 

2 ПОЧЕТЕН ЕАРБД C Го пополнува надлежнот 

царински орган на 

испраќање 

 9x 

 a ЕАРБД R Го пополнува 

надлежниот царински 

орган на испраќање 

 an21 

 

Табела 5 

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ 

A B C D E F G 

1 ЗАГЛАВИЕ R    

 a Датум и време на 

верификација на 

Потврдата за 

прием/извоз 

C Го доделува 

компјутерскиот систем на 

Царинската управа или 

надлежниот царински 

орган на одредиште/извоз 

по електронска проверка 

на Потврдата за 

прием/Потврдата за извоз 

Наведеното време е локално 

време. 

Датум 

Време 

2 е-АД R    

 a ЕАРБД R  Се наведува ЕАРБД на е-АД. an21 

 б Реден број R  Се наведува редниот број на е-

АД 

n..5 

3 ПРИМАЧ D    

 a Идентификациски 

број 

C — “R“ за шифра на 

одредиште 1, 2, 3 и 4  

— “О“ за шифра на 

одредиште 6 

 — не се применува за 

шифра на одредиште 5  

(Види шифра на 

одредиште во поле 1а од 

За шифра на одредиште: 

 — 1, 2, 3 и 4: се наведува 

важечки регистарски број на 

држателот на акцизен склад од 

Регистарот на акцизни дозволи 

со одобрени акцизни складови 

или на регистрираниот примач 

од  Регистарот на одобренија на 

an..16 
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A B C D E F G 

Прилог 1 од овој 

Правилник) 

регистрирани примачи. 

— 6: се наведува даночниот број 

на лицето кое го застапува 

примачот во царинскиот орган 

за извоз.(се применува после 

пристапување во ЕУ) 

 б Назив R   an..182 

 в Улица R   an..65 

 г Број O   an..11 

 д Поштенски број R   an..10 

 ѓ Град R   an..50 

 е NAD_LNG R  Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

4 МЕСТО НА 

ИСПОРАКА 

D — “R“ за шифра на 

одредиште 1 и 4  

— “О“ за шифра на 

одредиште 2, 3 и 5  

(Види шифра на 

одредиште во поле 1а од 

Прилог 1 од овој 

Правилник) 

Се наведува вистинското место 

на испорака на акцизните добра 

 

 a Идентификациски 

број 

C — “R“ за шифра на 

одредиште 1  

— “О“ за шифра на 

одредиште 2, 3 и 5  

(Види шифра на 

одредиште во поле 1а од 

Прилог 1 од овој 

Правилник) 

За шифра на одредиште 

 — 1: се наведува важечки Се 

наведува валидниот  

регистарски број на држателот 

на акцизен склад од Регистарот 

на акцизни дозволи со 

одобрени акцизни складови или 

на регистрираниот примач од  

Регистарот на одобренија на 

регистрирани примачи 

— 2, 3 и 5: се наведува 

даночниот број или било кој 

друг идентификациски број 

an..16 

 б Назив R — “R“ за шифра на 

одредиште 1, 2, 3 и 5  

— “О“ за шифра на 

одредиште 4 

(Види шифра на 

одредиште во поле 1а од 

Прилог 1 од овој 

Правилник) 

 an..182 

 в Улица C За поле 4в, 4д и 4ѓ: 

— “R“ за шифра на 

одредиште 2, 3, 4 и 5  

 an..65 

 г Број O  an..11 

 д Поштенски број R  an..10 
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 ѓ Град R — “О“ за шифра на 

одредиште 1 (Види шифра 

на одредиште во поле 1а 

од Прилог 1 од овој 

Правилник)  

 an..50 

 е NAD_LNG R “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

5 ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Место на 

одредиште 

C “R“ за шифра на 

одредиште 1, 2, 3, 4, 5 и 8 

(Види шифра на 

одредиште во поле 1а од 

Прилог 1 од овој 

Правилник) 

  

 a Шифра на царинска 

испостава 

R  Се наведува шифрата на 

царинската испостава или 

надлежниот орган на одредиште 

надлежна за контрола на 

местото на одредиште. 

an8 

6 ПОТВРДА ЗА 

ПРИЕМ/ИЗВОЗ 

R    

 a Датум на 

пристигнување на 

акцизните добра 

R  Датум кога завршува движењето 

согласно со член 8 од овој 

Правилник. 

Датум 

 б Општ заклучок за 

прием  

R  Можни вредности се:  

1 = Приемот е прифатен и 

задоволувачки 

2 = Приемот е прифатен иако не 

е задоволувачки 

3 = Приемот е одбиен 

4 =  Приемот е делумно одбиен  

21 = Излезот е прифатен и 

задоволувачки   

22 = Излезот е прифатен иако не 

е задоволувачки 

23 = Излезот е одбиен 

n..2 

 в Дополнителни 

информации 

O  Се наведуваат сите 

дополнителни податоци за 

прием на акцизните добра 

an..350 

 г Дополнителни 

информации _LNG 

C “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 

7 ФОРМА НА 

ПОТВРДАТА ЗА 

ПРИЕМ/ИЗВОЗ 

C “R“  ако вредноста на 

Општиот заклучок за 

прием е различна од 1 и 

 999x 
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21 ( види поле 6б) 

 a ЕАРДБ R  Се наведува единствениот 

административен референтен 

број на движење од 

соодветниот е-АД  кој се онесува 

на акцизните добра за кои се 

применува шифра различна од 1 

и 21 

n..3 

 б Индикатор за кусок 

или вишок 

D “R“  кога е откриен кусок 

или вишок за наведената 

ставка 

Можни вредности:  

К = Кусок  

В = Вишок 

a1 

 в Утвден кусок или 

вишок 

C “R“ ако е даден 

индикаторот во поле 7б 

Се наведува количината 

(изразена во мерната единица 

која се однесува на шифрата на 

производот од Табела 4 и 5 од 

Прилог I од овој Правилник) 

n..15,3 

 г Шифра на 

акцизното добро 

R  Се наведува шифрата на 

акцизното добро со користење 

на шифрите од Табела 4, Прилог 

I од овој Правилник. 

an4 

 д Одбиена количина C “R“  ако шифрата во  

Општиот заклучок за 

прием е 4 (види поле 6б) 

Се наведува количината за 

секоја ставка за која акизното 

добро е одбиено (изразено во 

мерна единица која се однесува 

на шифрата на производот од 

Табела 4 и 5, Прилог I од овој 

Правилник) 

n..15,3 

7.1 ПРИЧИНА ЗА 

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

D “R“ за секоја ставка за која 

се применува Општиот 

заклучок за прием 2, 3, 4, 

22 или 23 (види поле 6б) 

 9X 

 a Причина за 

незадоволителни 

резултати 

R  Можни вредности:  

0 = Друго 

1 = Вишок  

2 = Кусок  

3 = Оштетени добра  

4 = Оштетена пломба 

5 = Пријава од ECS (Извозен 

контролен систем) 

 6 = Една или повеќе ставки со 

неточни вредности 

n1 

 б Дополнителни 

информации 

C — “R“  ако причината за 

незадоволителни 

резултати е со шифра 0  

— “О“  ако причината за 

Се наведуваат дополнителни 

информации поврзани со 

примањето на акцизното добро. 

an..350 
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A B C D E F G 

незадоволителни 

резултати е со шифра 3, 4 

или 5 (види поле 7.1а) 

 в Дополнителни 

информации_LNG 

C “R“ ако се користи 

соодветно текстуално 

поле 

Се наведува шифра на јазикот 

(МК) 

a2 
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ПРИЛОГ II 

КОДЕКС НА ШИФРИ 

                                               

Tабела 1- Шифра на гарантот 

Шифра Опис 

1 Испраќач 

2 Превозник 

3 Сопственик на акцизните добра 

4 Примач 

5 Ослободување од поднесување на гаранција во согласност со 35 став (1) од Законот за акцизите 

12 Заедничка гаранција на испраќачот и превозникот 

13 Заедничка гаранција на испраќачот и сопственикот на акцините добра 

14 Заедничка гаранија на испраќачот и примачот  

23 Заедничка гаранција на превозникот и сопственикот на акцизните добра 

24 Заедничка гаранција на превозникот и примачот 

34 Заедничка гаранција на сопственикот на акцизните добра и примачот 

123 Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и сопственикот на акцизните добра 

124 Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и примачот 

134 Заедничка гаранција на испраќачот, сопственикот на акцизни добра и примачот 

234 Заедничка гаранција на превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот 

1234 Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот 

 

Табела 2- Шифра за начин на превоз 

Шифра  Опис  

0 Друго 

1 Поморски превоз 

2 Железнички превоз 

3 Копнен превоз 

4 Авионски превоз 

5 Поштенски превоз 

7 Превоз со фиксни транспортни инсталации 

8 Превоз по внатрешни водени патишта 

 

 Табела 3- Шифра на превозно средство 

Шифра Опис 

1 Контејнер 

2 Возило 

3 Приколка 

4 Влекач 

5 Фиксни транспортни инсталации 

 

 

 

 



38 

 

Табела 4- Шифри на акцизни добра 

КАД КАТ ЕМ Опис А Е Г 

T200 T 4 Цигари Н Н Н 

T300 T 4 Пури и цигарилоси Н Н Н 

T400 T 1 Фино сецкан тутун за виткање на цигари Н Н Н 

T500 T 1 Друг тутун за пушење Н Н Н 

B000 B 3 Пиво Д Д Н 

W200 W 3 Непенливо вино и непенливи фермантирани пијалаци, освен 

вино и пиво 

Д Н Н 

W300 W 3 Пенливо вино и пенливи ферментирани пијалаци, освен вино 

и пиво и вино 

Д Н Н 

I000 I 3 Меѓупроизводи Д Н Н 

S200 S 3 Алкохолни пијалаци, како што е утврдено со член 56 од 

Законот за акцизи (став 8, точка 2)  

Д Н Н 

S300 S 3 Етил алкохол, како што е дефинирано со член 56 од Законот за 

акцизи (став 8, точка 1), опфатени со тарифниот број 2207 и 

2208, освен алкохолни пијалоци (S200). 

Д Н Н 

S400 S 3 Делумно денатуриран алкохол Д Н Н 

S500 S 3 Други производи кои содржат етил алкохол, како што е 

дефинирано со член 56 од Законот за акцизи (став 8, точка 3), 

кои спаѓаат во тарифни броеви различни од 2207 и 2208 

Д Н Н 

E200 E 2 Растителни и животински масла (енергенти). Производи кои 

спаѓаат во тарифен број од 1507 до 1518, ако се користат како 

гориво за греење или погонско гориво. 

Н Н Д 

E300 E 2 Минерални масла (енергенти) – производи кои спаѓаат во 

тарифен број 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50 

Н Н Д 

E410 E 2 Оловен бензин опфатен со тарифиниот број 2710 11 31, 2710 

11 51 и 2710 11 59 

Н Н Д 

E420 E 2 Безоловен бензин опфатен со тарифен број 2710 11 31, 2710 11 

41, 2710 11 45 и 2710 11 49 

Н Н Д 

E430 E 2 Необележано гасно масло од тарифен број 2710 19 41 до 2710 

19 49 

Н Н Д 

E440 E 2 Обележано гасно масло од тарифрн број 2710 19 41 до 2710 19 

49 

Н Н Д 

E450 E 2 Необележн керозин опфатен со тароифен број 2710 19 21 и 

2710 19 25 

Н Н Д 

E460 E 2 Обележан керозин опфатен со тарифен број 2710 19 21 и 2710 

19 25 

Н Н Д 

E470 E 1 Цврсти горива од тарифен број 2710 19 61 до 2710 19 69 Н Н Н 

E480 E 2 Производи кои се опфатени со тарифен број 2710 11 21, 2710 

11 25, 2710 19 29 за движење на големо 

Н Н Д 

E490 E 2 Производи од тарифен број 2710 11 до 2710 19 69, кои не се 

споменати претходно 

Н Н Д 

E500 E 1 Течен нафтен гас и други гасни јаглеводороди (LPG) од 

тарифен број 2711 12 11 до 2711 19 00 

Н Н Н 
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КАД КАТ ЕМ Опис А Е Г 

E600 E 1 Заситени ациклични јаглеводорoди означени со тарифен број 

2901 10 

Н Н Н 

E700 E 2 Циклични јаглеводороди опфатени со тарифен број 2902 20, 

2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44 

Н Н Д 

E800  2 Производи од тарифен број 2905 11 00 (метанол (метил 

алкохол)), кои не се од синтетичко потекло, доколку се коритат 

како гориво за греење или погонско гориво 

Н Н Д 

E910  2 Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе 

естери (FAME) кои се опатени со тарифен број 3824 90 99 

Н Н Д 

E920  2 Производи од тарифен број 3824 90 99, ако се користат како 

гориво за греење или моторно масло — различно од Fatty-acid 

mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME) 

Н Н Д 

Напомена: Тарифните броеви кои се наведени во табелата за енергенти се оние наведени во 

Комбинираната номенклатура  

Легенда на колони: 

КАД – Код на акцизно добро  

ЕМ – Единица мерка (Табела 5)  

КАТ - Категорија на акцизно добро 

A:  Мора да биде наведена јачината на алкохолот (Да/Не)  

Е:  Може да се наведен степен на екстракт  (Да/Не)  

Г:  Мора да биде наведена густина на 15 °C (Да/Не) 

 

Табела 5 - Шифри на мерни единици 

Шифра на мерни единици Опис  

1 Кг 

2 Литар (температура од 15°C)  

3 Литар (температура од 20° C)  

4 1000 парчиња 

 

Табела 6 - Шифри за причина за откажување 

Шифра Опис 

0 Друго 

1 Грешка при внесување на податоци 

2 Прекин на комерцијална трансакција 

3 Дупликат e-AД 

4 Движењето не е започнато на датата на испраќање 

 

1.   Шифри на земји  

Содржина Пример 

ISO alpha 2 шифра на земја MK 

Се користат ISO alpha 2 шифри на земји  како што е специфицирано во ISO – 3166 -1 од 1997 година и 

последувателните измени (види Прилог 2 кон Правилникот за начинот на пополнување на царинската 

декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација). 
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2.   Шифра за јазик 

Содржина Пример 

ISO alpha 2 шифра на јазик MK 

 

Се користат ISO alpha 2 шифри  како што е специфицирано во ISO – 639 од 1988 година и 

последувателните измени.  Се користи шифрата „МК“ за да се определи македонскиот јазик. 

 

 

ПРИЛОГ III –РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА 

      ОБРАЗЕЦ A 

 

РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА 

 ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА  

ВО ПОСТАПКА НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ 

 

1 ЗАГЛАВИЕ на ХАД  

 a Шифра на одредиште   

б Траење на движењето  

в Организатор на превозот  

 

2 ИСПРАЌАЧ 

 a Акцизен број на испраќачот  

б Назив   

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

3 МЕСТО НА ИСПРАЌАЊЕ 

 a Број на акцизниот склад   

б Назив   

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

4 ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ– УВОЗ 

 a Шифра на царинска испостава  

 

5 ПРИМАЧ 

 a Идентификациски број  
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5 ПРИМАЧ 

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

6 МЕСТО НА ИСПОРАКА 

 a Број на акцизен склад или место на повластено користење  

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

7 ЦАРИНСКИ ОРГАН – МЕСТО НА ИСПОРАКА 

 a Шифра на царинска испостава  

 

8 Податоци за e-AД 

 a Локален референтен број  

б Број на фактура  

в Датум на фактура  

г Шифра на место на поаѓање  

д Датум на испраќање  

ѓ Време на испраќање  

 

8.1 УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

 a МРН број на увозна царинска декларација  

  

9 ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ 

 a Шифра на царинска испостава  

 

10 ГАРАНЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ 

 a Шифра на подносителот на гаранција  

 

11 ГАРАНТ 

 a Акцизен број  

б Даночен број  

в Назив  

г Улица  

д Број  

ѓ Поштенски број  

е Град  

 

12 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗ 
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12 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗ 

 a Шифра за начин на превоз  

 б Дополнителни податоци  

 

13 ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗ 

 a Даночен број  

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

14 ПРВ ПРЕВОЗНИК 

 a Даночен број  

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

15 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ 

 a Шифра на превозното средство  

б Идентификација на превозното средство  

в Идентификација на пломби  

г Податоци за пломбата  

д Дополнителни информации  

 

16 НАИМЕНУВАНИЕ во ХAД  

 а Единствен референтен број на наименување  

б Шифра на акцизното добро  

в Тарифна ознака  

г Количина  

д Бруто тежина  

ѓ Нето тежина  

е Степен на алкохол  

ж Степен на екстракт  

з Акцизни марки  

ѕ Користење на акцизни марки  

и Ознака за потекло  

ј Големина на производителот (се употребува за пиво и алкохол)  

к Густина  

л Трговски опис на акцизното добро  

љ Трговска марка на производот   

 

16.1 ПАКУВАЊЕ 
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16.1 ПАКУВАЊЕ 

 a Шифра за вид на пакување  

б Број на колети  

в Идентификација на трговска пломба  

г Информации за пломба  

 

16.2 ВИНО (се применува после пристапување во ЕУ) 

 a Категорија-вино  

б Шифра на винородната зона  

в  Трета земја на потекло  

г Други информации  

 

16.2.1 ШИФРА ЗА ПОСТАПКАТА НА ТЕХНОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ВИНОТО  

(се применува после пристапување во ЕУ) 

 a Шифра на постапката  

 

17 ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ  

 a Краток опис на документот  

в Повикување на документи  

 

Место и датум Печат                 Потпис 

 

ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Датум и време на одобрување на ХАД за движење на акцизни добра  

во постапка на акцизно одложување 

 

(Печат) 

 

 

ОБРАЗЕЦ  Б 

РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА 

 ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ - ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ 

1 Ажурирање на ХAД  

 а ЕРБД (Единствен референтен број)  

б Траење на движењето  

в Промена на организација на превозот  

г Број на фактура  

д Датум на фактура  

ѓ Шифра за начин на превоз  

е Дополнителни податоци  

 

2 ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ 

 a Шифра на одредиште  

 

3 НОВ ПРИМАЧ 
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3 НОВ ПРИМАЧ 

 a Акцизен (идентификациски) број на примач  

 б Назив  

 в Улица  

 г Број  

 д Поштенски број  

 ѓ Град  

 

4 МЕСТО НА ИСПОРАКА 

 a Број на акцизен склад или место на повластено користење  

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

5 ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на испорака 

 a Шифра на царинска испостава  

 

6 ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ 

 a Даночен број  

б Назив  

в Улица  

г Број  

д Поштенски број  

ѓ Град  

 

7 НОВ ПРЕВОЗНИК 

 a Даночен број  

 б Назив  

 в Улица  

 г Број  

 д Поштенски број  

 ѓ Град  

 

8 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ 

 a Шифра на превозното средство  

б Идентитет на превозното средство  

в Идентификација на пломби  

г Податоци за пломба  

д Дополнителни информации  

 

 

Место и датум 

 

Печат 

 

                   Потпис 
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ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Датум и време на потврдување на промена на одредиштето  

(Печат) 

 

 

ОБРАЗЕЦ В 

РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА  

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ ПРИ ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА ВО ПОСТАПКА 

НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ 

 

1 ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА  

 a ЕРБД  

б Реден број  

 

2 ПРИМАЧ 

 a Идентификациски број  

 б Назив  

 в Улица  

 г Број  

 д Поштенски број  

 ѓ Град  

 

3 МЕСТО НА ИСПОРАКА 

 а Број на акцизен склад или место на повластено користење  

 б Назив  

 в Улица  

 г Број  

 д Поштенски број  

 ѓ Град  

 

4 ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на одредиште 

 a Шифра на царинска испостава  

 

5 ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ 

 a Датум на пристигнување на акцизните добра  

 б Општ заклучок за прием  

 в Дополнителни информации  

 

6 ФОРМА НА ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ 

 a Референтен број на наименување  
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6 ФОРМА НА ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ 

б Индикатор за кусок или вишок  

в Утврден кусок или вишок  

г Шифра на акцизно добро  

д Одбиена количина  

 

7 ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 a Причина за незадоволителни резултати  

 б Дополнитени информации  

 

Место и датум 

 

Печат 

 

Потпис 

 

ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Датум и време на верификација на  

Потврдата за прием/извоз во  

резервна постапка 

 

 

(Печат) 

 

 

ПРИЛОГ IV 
                                                                                                                                    

ЛИСТА НА ТАРИФНИ БРОЕВИ ОД КОМБИНИРАНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ВО КОРЕЛАЦИЈА 

СО ШИФРИТЕ НА АКЦИЗНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 

Акцизен производ Шифра  Опис 

T Тутунски производи 

B Пиво 

W Вино и други пијалоци кои се добиваат со варење освен пиво и вино 

I Меѓупроизводи 

S Етил алкохол 

E Енергенти 

 

 

Шифра на акцизни 

производи 

Категорија на 

акцизни производи 
Опис 

T200 T Цигари 

T300 T Пури и цигарилоси 

T400 T Фино сецкан тутун за виткање на цигари 

T500 T Друг тутун за пушење 

B000 B Пиво 

W200 W Непенливо вино и непенливи фермантирани пијалаци, освен вино 

и пиво 
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Шифра на акцизни 

производи 

Категорија на 

акцизни производи 
Опис 

W300 W Пенливо вино и пенливи ферментирани пијалаци, освен вино и 

пиво и вино  

I000 I Алкохол – меѓупроизводи 

S200 S Алкохолни пијалоци 

S300 S Етил алкохол 

S400 S Делумно денатуриран алкохол 

S500 S Останати производи кои содржат етил алкохол 

E200 E Растителни и животински масла (енергенти)  

Производи кои спаѓаат во тарифен број од 1507 до 1518, ако се 

користат како гориво за греење или погонско гориво 

E300 E Енергенти 

Производи кои спаѓаат во тарифен број 2707 10, 2707 20, 2707 30, 

и 2707 50 

E410 E Оловен бензин 

E420 E Безоловен бензин 

E430 E Необележано гасно масло 

E440 E Обележано гасно масло 

E450 E Необележан керозин 

E460 E Обележан керозин 

E470 E Масло за ложење 

E480 E Производи кои се опфатени со тарифен број 2710 11 21, 2710 11 

25, 2710 19 29 за движење на големо  

E490 E Производи од тарифен број 2710 11 до 2710 19 69, кои не се 

споменати претходно  

E500 E Течен нафтен гас и други гасни јаглеводороди (LPG)  

E600 E Заситени ациклични јаглеводорoди  

E700 E Циклични јаглеводороди 

E800 E Метанол (метил алкохол) 

E910 E Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери 

(FAME) кои се опатени со тарифен број 3824 90 99 

E920 E Производи од тарифен број 3824 90 99, ако се користат како 

гориво за греење или моторно масло - различно од Fatty-acid 

mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME) 

E930 E Адитиви кои се распоредуваат во тарифните ознаки од 

Комбинираната номенклатура 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00 
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1. ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 

Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

T200 24022010 

T200 24022090 

T200 24029000 

T300 24021000 

T400 24029000 

T400 24031910 

T400 24031990 

T400 24039100 

T500 24029000 

T500 24031100 

T500 24031910 

T500 24031990 

T500 24039100 

T500 24039990 

Т600 24031100 

Т600 24039910 

Т700 24039990 

T800 85437070 

T800 38249993 

 

 

2. АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

B000 22030001 

B000 22030009 

B000 22030010 

B000 22060039 

B000 22060059 

B000 22060089 

W200 22042106 

W200 22042107 

W200 22042108 

W200 22042109 

W200 22042111 

W200 22042112 

W200 22042113 

W200 22042117 

W200 22042118 

W200 22042119 

W200 22042122 

W200 22042123 

W200 22042124 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

W200 22042126 

W200 22042127 

W200 22042128 

W200 22042132 

W200 22042134 

W200 22042136 

W200 22042137 

W200 22042138 

W200 22042142 

W200 22042143 

W200 22042144 

W200 22042146 

W200 22042147 

W200 22042148 

W200 22042162 

W200 22042166 

W200 22042167 

W200 22042168 

W200 22042169 

W200 22042171 

W200 22042174 

W200 22042176 

W200 22042177 

W200 22042178 

W200 22042179 

W200 22042180 

W200 22042181 

W200 22042182 

W200 22042183 

W200 22042184 

W200 22042185 

W200 22042186 

W200 22042187 

W200 22042188 

W200 22042189 

W200 22042190 

W200 22042191 

W200 22042193 

W200 22042194 

W200 22042195 

W200 22042196 

W200 22042197 

W200 22042198 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

W200 22042911 

W200 22042912 

W200 22042913 

W200 22042917 

W200 22042918 

W200 22042942 

W200 22042943 

W200 22042944 

W200 22042946 

W200 22042947 

W200 22042948 

W200 22042958 

W200 22042979 

W200 22042980 

W200 22042981 

W200 22042982 

W200 22042983 

W200 22042984 

W200 22042985 

W200 22042986 

W200 22042987 

W200 22042988 

W200 22042989 

W200 22042990 

W200 22042991 

W200 22042993 

W200 22042994 

W200 22042995 

W200 22042996 

W200 22042997 

W200 22042998 

W200 22043010 

W200 22043096 

W200 22043098 

W200 22051010 

W200 22059010 

W200 22060010 

W200 22060031 

W200 22060039 

W200 22060051 

W200 22060059 

W200 22060081 

W200 22060089 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

W300 22041011 

W300 22041091 

W300 22041093 

W300 22041094 

W300 22041096 

W300 22041098 

W300 22042106 

W300 22042107 

W300 22042108 

W300 22042109 

W300 22042910 

W300 22051010 

W300 22059010 

W300 22060031 

W300 22060039 

I000 22042185 

I000 22042186 

I000 22042187 

I000 22042188 

I000 22042189 

I000 22042190 

I000 22042191 

I000 22042193 

I000 22042194 

I000 22042195 

I000 22042196 

I000 22042197 

I000 22042198 

I000 22042985 

I000 22042986 

I000 22042987 

I000 22042988 

I000 22042989 

I000 22042990 

I000 22042991 

I000 22042993 

I000 22042994 

I000 22042995 

I000 22042996 

I000 22042997 

I000 22042998 

I000 22051010 

I000 22051090 



52 

 

Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

I000 22059010 

I000 22059090 

I000 22060010 

I000 22060031 

I000 22060039 

I000 22060051 

I000 22060059 

I000 22060081 

I000 22060089 

S200 22042192 

S200 22042193 

S200 22042194 

S200 22042195 

S200 22042196 

S200 22042197 

S200 22042198 

S200 22042992 

S200 22042993 

S200 22042994 

S200 22042995 

S200 22042996 

S200 22042997 

S200 22042998 

S200 22051090 

S200 22059090 

S200 22060010 

S200 22060031 

S200 22060039 

S200 22060051 

S200 22060059 

S200 22060081 

S200 22060089 

S200 22082012 

S200 22082014 

S200 22082026 

S200 22082027 

S200 22082029 

S200 22082040 

S200 22082062 

S200 22082064 

S200 22082086 

S200 22082087 

S200 22082089 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

S200 22083011 

S200 22083019 

S200 22083030 

S200 22083041 

S200 22083049 

S200 22083061 

S200 22083069 

S200 22083071 

S200 22083079 

S200 22083082 

S200 22083088 

S200 22084011 

S200 22084031 

S200 22084039 

S200 22084051 

S200 22084091 

S200 22084099 

S200 22085011 

S200 22085019 

S200 22085091 

S200 22085099 

S200 22086011 

S200 22086019 

S200 22086091 

S200 22086099 

S200 22087010 

S200 22087090 

S200 22089011 

S200 22089019 

S200 22089033 

S200 22089038 

S200 22089041 

S200 22089045 

S200 22089048 

S200 22089054 

S200 22089056 

S200 22089069 

S200 22089071 

S200 22089075 

S200 22089077 

S200 22089078 

S300 22071000 

S300 22089091 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинирана номенклатура 

S300 22089099 

S400 22072000 

S500 
Други производи кои содржат етил алкохол повеќе 

од 1,2% волумен 

 

 

3. ЕНЕРГЕНТИ 

Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинираната номенклатура 

E200 15071010 

E200 15079010 

E200 15081010 

E200 15089010 

E200 15091010 

E200 15091090 

E200 15099000 

E200 15100010 

E200 15100090 

E200 15111010 

E200 15119011 

E200 15119019 

E200 15119091 

E200 15121110 

E200 15121910 

E200 15122110 

E200 15122910 

E200 15131110 

E200 15131911 

E200 15131919 

E200 15131930 

E200 15132110 

E200 15132911 

E200 15132919 

E200 15132930 

E200 15141110 

E200 15141910 

E200 15149110 

E200 15149910 

E200 15151100 

E200 15151910 

E200 15152110 

E200 15152910 

E200 15153090 

E200 15155011 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинираната номенклатура 

E200 15155091 

E200 15159011 

E200 15159021 

E200 15159031 

E200 15159040 

E200 15159060 

E200 15161010 

E200 15161090 

E200 15162010 

E200 15162091 

E200 15162095 

E200 15171010 

E200 15171090 

E200 15179010 

E200 15179091 

E200 15179093 

E200 15179099 

E200 15180010 

E200 15180031 

E200 15180039 

E300 27071000 

E300 27072000 

E300 27073000 

E300 27075000 

E410 27101231 

E410 27101251 

E410 27101259 

E420 27101231 

E420 27101241 

E420 27101245 

E420 27101249 

E430 27101943 

E430 27101946 

E430 27101947 

E430 27101948 

E430 27102011 

E430 27102015 

E430 27102017 

E430 27102019 

E440 27101943 

E440 27101946 

E440 27101947 

E440 27101948 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинираната номенклатура 

E440 27102011 

E440 27102015 

E440 27102017 

E440 27102019 

E450 27101921 

E450 27101925 

E460 27101921 

E460 27101925 

E470 27101962 

E470 27101964 

E470 27101968 

E470 27102031 

E470 27102035 

E470 27102039 

E480 27101221 

E480 27101225 

E480 27101929 

E490 27101211 

E490 27101215 

E490 27101221 

E490 27101225 

E490 27101270 

E490 27101290 

E490 27101911 

E490 27101915 

E490 27101931 

E490 27101935 

E490 27101951 

E490 27101955 

E500 27111211 

E500 27111219 

E500 27111291 

E500 27111293 

E500 27111294 

E500 27111297 

E500 27111310 

E500 27111330 

E500 27111391 

E500 27111397 

E500 27111400 

E500 27111900 

E600 29011000 

E700 29022000 
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Шифра на акцизни производи Тарифна ознака од Комбинираната номенклатура 

E700 29023000 

E700 29024100 

E700 29024200 

E700 29024300 

E700 29024400 

E800 29051100 

E910 38260010 

E920 38249097 

E920 38260090 

E930 38111110 

E930 38111190 

E930 38111900 

E930 38119000 
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ПРИЛОГ V - БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА 
Образец АД-ГАР 01 

 

 
 

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 учествувам како: имател на акцизна дозвола                       � 

сопственик на акцизни добра                  � 

превозник на акцизни добра                     � 

увозник/извозник                                       � 

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/царинското подрачје  
на Република Северна Македонија 

� 

 Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и царинските постапки 
и на даночните барања 

� 

 
Изјавувам дека сум редовен 
корисник на следните 
акцизни/царински постапки  

Пуштање во слободен промет на акцизни добра 
Производство и пуштање во промет на акцизни добра 
Царинско складирање 
Извоз на акцизни добра 
Увоз на акцизни добра 

� 
� 
� 
� 
� 

9. Подносител на барањето 

 Име и презиме на одговорно лице  

 

Потпис на одговорно лице 

 
 

(м.п.) 
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ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА 

 Согласно член 35 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 движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување. 

 Лицето од точка 1 на ова барање: 
— е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија, 
— има историја на почитување на царинските и даночните барања, 
— е редовен корисник на предметните акцизни/царински постапки или е познато на царинскиот 

орган дека има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки. 

 Број  
Скопје, 

Евидентен број на гаранцијата 
 
 
 

 
 

(м.п.) 
 

Овластено лице, 
 
 

________________ 
(потпис) 
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ПРИЛОГ VI - БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
Образец АД- БГ 01 

 (меморандум на банката) 

 

ГАРАНЦИЈА 
за обезбедување на долг во движење на акцизни добра 

 
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 долг во движење на акцизни добра 

 
Оваа гаранција на износ до ______________ денари може да се употребува за наплата на долг за акцизни 
добра за кои е започнато движење во постапка на акцизно одложување на подрачјето на Република 
Северна Македонија во период од ____________ до __________.  
 
Крајниот рок за наплата на гаранцијата е  _____________. 
 
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 за кои е започнато движење во постапка на 
акцизно одложување на акцизното подрачје 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   
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ПРИЛОГ VIII - БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 

Образец АД-ГАР 02 

 

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 

�    движење на акцизни добра од еден до друг акцизен склад 

�    движење на акцизни добра од акцизен склад до повластен корисник 

�    движење на акцизни добра од акцизен склад до царинска испостава на извоз 

�  движење на акцизни добра од увозна царинска испостава до акцизен склад или место на повластено 

користење 

 

4.            Царинска испостава  во која ќе се употребува готовинскиот депозит 

__________________________________________________________________________________ 

(Се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)   

 

5. 

 

 

 

Изјава  и согласност  од акцизен должник  

       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 
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ПРИЛОГ IX - ПОТВРДА ЗА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 

Образец АД- ПГД 02 

 

Врз основа на член 16 став (3) од Правилникот за движење на акцизни добра со примена на електронски 

административен документ, 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 долг за акцизни добра а кои е започнато 

движење во постапка на акцизно одложување во период од ................... до ............... година 

 

3.Податоци за акцизниот должник 

 

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 член 34  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 по ова обезбедување платен износ до вкупната висина на 

готовинскиот депозит. 

 

7.Оваа потврда е издадена во.....................еднакви примероци. 

 

___________________                            М.П.    _______________________ 

    Место и датум                          Потпис на овластеното лице 
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ПРИЛОГ Х - БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТ 

Образец АД – БВГД 

 

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.) 

 

 


