Прилог 2

БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА МОТОРНО ВОЗИЛО
ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА, ПОСЕБНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СО СЕДИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
______________________________________________________________________________________________________________
Службено име на преставништвото (мисија) или организација
______________________________________________________________________________________________________________
Име и презиме на членот на персоналот / семејството
Подносител на Барањето
Диполоматско претставништво
Конзуларно претставништво

Член на дипломатскиот или конзуларниот персонал на претставништво
Член на административен или технички персонал на претставиштвото
Член на семејството на дипломатскиот или конзуларниот персонал на претставништвото

Посебна мисија
Член на семејството на адмиистративниот или техничкиот персонал на претставништвото

Конзуларно претставништво раководено од Почесен конзул
Meѓународна организација или
претставништво на меѓународна
организација
Воени сили на договорните страни на
Северноатлантскиот договор – NATO

Член на персоналот на меѓународната организација, односно на претставништвото на
меѓународната организација
Член на семејството на персоналот на меѓународната организација, односно на
претставништвото на меѓународната организација
Персоналот на Воени сили на договорните страни на Северноатлантскиот договор – НАТО

_____________________________________________
Број на дипломатска, конзуларна или специјална лична карта

_____________________________________
Единствен идентификациски код (ЕИК)

Молам да се дозволи ослободување од плаќање данок за моторно возило при увоз на моторно возило во
Република Северна Македонија, согласно член 15 став 1, 2, 4 и 5 од Законот за данок на моторни возила.
Изјавувам дека моторното возило наведено во ова барање нема да се оттуѓи во период од 3 години или користи за комерцијални цели.

Шеф на мисија
______________________________________________________________________________________________
Име и презиме, потпис
Подносител на барањето
______________________________________________________________
Име и презиме, потпис

М.П
________________________
Датум

А - СПЕЦИФИКАЦИЈА
1

Име на инспорачателот на возилото или вршителот на услугата

2

Број на фактура или број/датум на купопродажен договор

3

Набавна вредност на моторното возило

4

Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ
(се пополнува при увоз)

5

Број на увозна царинска декларација (се пополнува при увоз)
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Б - Податоци за моторното возило
1

VIN ознака на возилото (број на шасија)

2

Број на мотор на возилото

3

Марка

4

Модел

5

Тип

6

Година на производство

В – Прилози
Број на документ

Опис на документот

Пополнува Министерството за надворешни работи:

ПОТВРДА ЗА ПРАВО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА МОТОРНО
ВОЗИЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија, врз основа на барањето за
остварување право на ослободување од плаќање на ДМВ при увоз на моторно возило во РСМ, поднесено на __/__/____
година, од подносител ____________________________________, со ЕИК : _________________________________, а
согласно член 15 став 1, 2, 4 и 5 од Законот за данок на моторни возила (“Службен весник на РСМ” бр. 261/2019 од
18.12.2019 г.), и член 193 од Царинскиот закон (“Службен весник на РМ” бр 39/2005; 4/2008; 48/2010; 158/2010; 44/2011;
53/2011, 11/2012, 171/12, 187/2013, 15/2015, 129/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), потврдува дека подносителот на
Барањето има право на ослободување од плаќање данок на моторни возила при увоз на гореопишаното моторно возило
во Република Северна Македонија.

43 - ____________
/број на потврдата/

___ / ___ / _____
/датум на издавање на потврдата/

M. П.

______________________
/потпис на овластено лице/

