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Упатство за Упатство за Упатство за Упатство за начинот на тарифирање и примена на соначинот на тарифирање и примена на соначинот на тарифирање и примена на соначинот на тарифирање и примена на соодветните мерки одветните мерки одветните мерки одветните мерки 

од од од од системот системот системот системот за за за за Интегрирана Интегрирана Интегрирана Интегрирана тарифна околинатарифна околинатарифна околинатарифна околина ( ( ( (ИТОИТОИТОИТО))))    коикоикоикои во реално  во реално  во реално  во реално 

времевремевремевреме    ги презема ги презема ги презема ги презема EXIMEXIMEXIMEXIM    системотсистемотсистемотсистемот    
   

 

Со последната измена на EXIM системот е воспоставен интерфејс за преземање на 

податоци од ИТО системот во реално време. Новата верзија на EXIM системот е 

поврзана со Тарим модулот од Интегрираната тарифна околина и ги превзема 

тарифните ознаки, описи и начин на расчленување и кодови кои се дефинирани во 

Тарим. 

 

На Слика 1 е даден приказ од стариот конфигурациски модул на EXIM во делот на 

референтните податоци и тоа: тарифа (тарифна ознака), опис (описот на 

тарифната ознака), расчленување (расчленување за дополнително дефинирање на 

производ или група на производи во рамки на една тарифна ознака што треба да 

биде поврзан со дозвола за увоз/извоз/транзит) и дозвола за извоз/увоз/транзит.  

 

 
Слика 1. Приказ на стариот продукциски модул на EXIM 

 

На Слика 2 е даден приказ од новиот продукциски модул на EXIM каде во колона 1 

((((кодкодкодкод) ) ) ) прикажаниот податок, на пр. 0106900000X484ZS9N100, ги содржи: 

- тарифната ознака на десетцифрено ниво (0106900000),  

- дополнителната ознака (X484) што се однесува на производ или група на 

производи од тарифната ознака,  

- мерката (ZS9) што дефинира со која дозвола за увоз/извоз/транзит ќе се 

поврзат тарифната ознака и долнителната ознака, 

- последниот код (N100) е дозвола за увоз/извоз/транзит на стоки. 

 

Овие податоци и кодови прикажани во новиот EXIM се превземени и се идентични 

со податоците дефинирани во ТАРИМ модулот на ИТО и се објавени на веб 

страницата на ЦУРМ во делот Е-царина >>>> ИТО >>>> Информација и документација 

во Нацрт прирачник за ТАРИМ 
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Слика 2 Приказ на новиот продукциски модул на EXIM 

 

Главната разлика помеѓу стариот и новиот модул на EXIM е во начинот на 

поврзување на дозволата со тарифната ознака.  

 

Во стариот модул на EXIM поврзувањето на дозволите со тарифните ознаки е или 

директно со тарифната ознака или со дел од тарифната ознака, преку 

расчленување на истата заради ограничување на примената на дозволата само за 

одреден производ или одредена примена. 
 

Во новиот модул на EXIM поврзувањето на дозволите со тарифните ознаки е 

согласно бизнис концептот на ТАРИМ каде што условите на расчленување се 

дефинирани со примена на мерки кои не се прикажуваат во EXIM, со исклучок 

кога мерката е поврзана со дополнителна ознака што се однесува на одреден 

производ кој е дел од опфатот на тарифната ознака. Кодирањето во ТАРИМ на 

сите податоци е дефинирано во горенаведениот Нацрт прирачник за ТАРИМ.  
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Слика 3. Приказ на стариот продукциски EXIM со поле за расчленување 
 

 

 

Слика 4. Приказ на новиот продукциски модул без поле за расчленување 


