
Прилог 1  

1 
 

 ПРИЈАВА  ЗА  ДАНОК  НА  МОТОРНИ ВОЗИЛА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                                   
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
ЦАРИНСКА УПРАВА                                            
 
  
 А - Податоци за обврзникот        

1. ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ  адреса / седиште / контакт податоци 

Име и Презиме / Назив  Град  

ЕДБ / ЕМБГ  Поштенски број  

Улица и број  Општина  
Име и презиме на подносителот  
на Пријавата ПД-МВ  ____________________________________________________________ 

Датум  ____________________________            Потпис  _______________________________                    
контакт 

моб.тел  

e-маил:  

 

2. ПРИЈАВУВАМ настанување на обврска за плаќање  
    данок на моторни возила врз основа на:       3. ПРИЛОЖУВАМ документи 

     увоз на моторно возило од страна на трговец со моторни возила  
     увоз на моторно возило за сопствени потреби      
     привремен увоз на моторно возило            
     пренамена на моторно возило                                                             

 Сообраќајна дозвола                       
 Ф-ра или документ за купопродажба 
 СОС сертификат (Certificate of conformity)   
 Потврда од производителот  

  Потврда за сообразност 
  Согласност за регистрација 
  Увозна декларација  
  Други докази и документи     

4. Напомена ________________________________________________________________________________________________________ 

 
Б - Технички податоци за моторното возило 

1 VIN ознака на возилото (број на шасија)                  
 

2 Марка  11 Број на поминати километри (км)                

3 Модел  12 Меѓуосовинско растојание (мм)  

4 Тип   13 Број на мотор               

5 Година на производство   14 Категорија на возилото патничко   

6 Прва регистрација  15 Тежина празно (кг)  17 Места за седење  

7 Зафатнина на моторот (cm3)  16 Носивост (кг)  18 Број на врати  

8 Силина на мотор (kW)                       

19 Вид на погонско гориво   

19.1 бензин   19.4 ТНГ  

9 CO2 емисија комбинирана (гр./км)       19.2 дизел   19.5 ПГП   

10 Ниво на емисија на издувни гасови  19.3 хибрид   19.5 друго   

         

В - Вид на моторно возило согласно одредбите од Законот за данок на моторни возила (ЗДМВ) 

1   
Патнички автомобили од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската 
тарифа: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 и 8703 90 
(член 6 став (1) точка 1) од ЗДМВ) 

4а  
 ”Pick-up” возила со двојна кабина од тарифен број 8703 – 
патнички возила (член 6 став (1) точка 4) од  ЗДМВ) 

2а  
Патнички возила на хибриден електричен погон, “plug-in“  со можност да бидат 
полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја  од 
тарифните ознаки 8703 60 и 8703 70 (член 6 став (1) точка 2) алинеја 1) од ЗДМВ) 

4б  
”Pick-up” возила со двојна кабина од тарифен број 8704 – 
товарни возила (член 6 став (1) точка 4) од  ЗДМВ) 

2б  
Патнички возила на хибриден електричен погон,без можност да бидат полнети 
со приклучување на надворешен извор на електрична струја, од тарифните ознаки 
8703 40 и 8703 50 (член 6 став (1) точка 2) алинеја 2) од ЗДМВ) 

5  
Трицикли и четирицикли со зафатнина на мотор поголема од 
50цм3 независно од тарифната ознака во Номенклатурата на 
Царинската тарифа (член 6 став (1) точка 5) од  ЗДМВ) 

3  
Мотоцикли, мопеди, скутери и слични возила со или без странична приколка од 
тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8711 20, 8711 30, 
8711 40, 8711 50 и 8711 90; (член 6 став (1) точка 3) од ЗДМВ) 

6  
Други моторни возила пренаменети во моторни возила од 
вид 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б, и 5 (член 6 став (1) точка 6) и член 6 став 
(2) од ЗДМВ) 

  
Г – Пополнува надлежен царински орган 

Царинска испостава  ______________________________   шифра ____________ 

Број на увозна царинска декларација 

_____________________________________________________________________ 

Датум  __________________________               место _______________________ 

Име и презиме на овластен царински службеник   

________________________________________________________ 

Датум  ____________________________ 

Потпис  ___________________________                    м.п 

 

                     
Број на при јава (пополнува подносителот или царинскиот орган)  
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПД-МВ 

 
Доколку пријавата е поднесена во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа, бројот на пријавата се пополнува автоматски. Во случај 
на поднесување на Пријавата ПД-МВ во хартиена форма полето за бројот на пријавата го пополнува надлежен царински орган.  
А - Податоци за обврзникот  
1. ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ  адреса / седиште / контакт податоци 
Се впишуваат податоците за име/презиме или назив на правното лице и адресата на живеење односно седиштето на правното лице, како и ЕДБ односно ЕМБГ на 
подносителот на Пријавата ПД-МВ 

2. ПРИЈАВУВАМ настанување на обврска за плаќање данок на моторни возила врз основа на: 
Со ставање на знакот “Х“ во полето   се избира податокот за основ за настанување на обврска за плаќање данок за моторни возила.  
 Првиот основ е увоз на моторно возило од страна на трговец со моторни возила , што подразбира увоз на нови или употребувани моторни возила од страна на правно 

лице кое се занимава со продажба на моторни возила предмет на ЗДМВ. 
 Вториот основ е увоз на моторно возило ново или употребувано за сопствени потреби на физичко или на правно лице. 
 Третиот основ е привремен увоз на моторно возило согласно одредбите од царинскиот закон и одредбите од член 17 став 1 точка 2) од ЗДМВ. 
 Четвртиот основ е пренамена на моторни возила кога моторно возило кое не е предмет на ЗДМВ се пренаменува во моторно возило кое е предмет на ЗДМВ согласно 

одредбите на член 6 став 1 точка 6) и став 2 од ЗДМВ.                    

3. ПРИЛОЖУВАМ документи 
Со ставање на знакот “Х“ во полето   се избира податокот за приложени документи кон ПД-МВ. 
Документи кои се приложуваат кон пријавата ПД-МВ, во зависност од случајот се: 
 Потврда за сообразност за ЕУ одобрување на возилото (certificate of conformity - COC) или потврда од производителот или изјава за сообразност или потврда за 

сообразност на единечно прегледано возило, 
 Фактура или друг комерцијален документ, односно договор, одлука или решение со кое даночниот обврзник за плаќање на данокот на моторни возила го стекнал 

моторното возило, 
 Сообраќајна дозвола, ако се работи за употребувано возило, 
 Увозна царинска декларација (ако моторното возило е увезено) 
 Други документи или докази со кои располага обврзникот за плаќање на данокот на моторни возила, а кои се потребни за правилно и точно утврдување на податоците за 

пресметка на данокот на моторни возила. 

4. НАПОМЕНА  
Во Напомена се внесуваат дополнителни информации и документи потребни за утврдување на данокот на моторни возила кои се приложуваат кон пријавата ПД-МВ. 

Б - Технички податоци за моторното возило 
VIN ознака на возилото (број на шасија): - Се впишува бројот на шасијата на моторното возило, кое се сотои од 17 алфанумерички ознаки и броеви. 
Марка на возилото:    - Се впишува марката на моторното возило со латинично писмо со печатни букви во оригинален назив 
Модел на возилото:    - Се впишува моделот на моторното возило со латинично писмо со печатни букви во оригинален назив 
Тип/ознака на возилото:  - Се впишува типот или ознаката на моторното возило со латинично писмо со печатни букви или бројки во оригинален назив 
Година на производство:  - Се впишува годината на производство на моторното возило со бројки. 
Прва регистрација:   - Се впишува датумот на првата регистрација на употребувано моторно возило во формат ден/месец/година (dd/mm/yyyy) 
Зафатнина на моторот (cm3):  - Се впишува зафатнината на моторот искажана во кубни сантиметри  
Силина на мотор (kW):  - Се впишува силината на моторот искажана во киловати.  
Просечна емисија на CO2 (g/km): - Се впишува податокот за просечната емисија на CO2 искажана во грам по километар. Податокот за просечната емисија на CO2 се наоѓа во 

Потврдата за сообразност за ЕУ одобрување на возилото т.н СОС сертификатот (certificate of conformity-СОС), во потврда од 
производителот или изјава за сообразност или потврда за сообразност на единечно прегледано возило. Ова поле не е задолжително за 
моторните возила наведени во рубрика “В“ Вид на моторно возила под реден број 3, 4б и 5.     

Ниво на емисија на издувни гасови: - Се впишува нивото на емисија на издувни гасови искажана во облик  Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI итн. 
Број на поминати километри: - Се впишува бројот на поминати километри на денот на поднесување на Пријавата ПД-МВ. Полето се пополнува за употребуваните возила. 
Меѓуосовинско растојание:     - Се впишува податокот за меѓуоскино растојание на предните и задните оски на возилото искажано во милиметри. 
Број на мотор:  - Се впишува податокот за ознаката и бројот на моторот на моторното возило за кое се поднесува Пријавата ПД-МВ 
Категорија на возило: - Се впишува категорија на возилото (патничко, товарно, возило за домување, возило за трки, трицикл, четирицикл и сл.) податокот се впишува од 

сообраќајната дозвола (за употребувани возила) од СОС сертификатот, потврда од производителот или изјава за сообразност или потврда за 
сообразност на единечно прегледано возило. 

Тежина на празно возило / Носивост / Места за седење / Број на врати 
 Се впишуваат податоците од сообраќајната дозвола (за употребувани возила) или од други документи и спецификации приложени од производителот или увозникот. 

Вид на погонско гориво: - Со ставање на знакот “Х“ во полето   се избира податокот за видот на погонското гориво. Податокот е заодолжителен. 

В - Вид на моторно возило согласно одредбите од Законот за данок на моторни возила (ЗДМВ) 
Со ставање на знакот “Х“ во полето   се избира податокот за видот на моторното возило кое е предмет на плаќање данок согласно одредбите од ЗДМВ. Податокот е 
заодолжителен.редните броеви го означуваат следниот вид на моторни возила: 
“1“ – патнички автомобили и останати моторни возила конструирани првенствено за превоз на лица, вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки од 
типот караван, комби и слично, спортски автомобили прилагодени за употреба на патиштата од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8703 21, 8703 
22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 и 8703 90, освен амбулантни возила, доставни “van“ возила и погребни возила; 
“2а“ – патнички возила кои се движат на хибриден електричен погон “plug-in“ (комбинација на мотор со внатрешно согорување и со електричен мотор како погонски мотор) со 
можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја од тарифните ознаки 8703 60 и 8703 70. 
“2б“ – патнички возила кои се движат на хибриден електричен погон (комбинација на мотор со внатрешно согорување и со електричен мотор како погонски мотор) без 
можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја, од тарифните ознаки 8703 40 и 8703 50. 
“3“ – Мотоцикли (вклучително и мопеди), скутери и слични возила со или без странична приколка од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8711 20, 
8711 30, 8711 40, 8711 50 и 8711 90; 
“4а“ – ”Pick-up” возила со двојна кабина, од тарифна ознака 8703 патнички возила доколку максималната должина на товарниот простор мерена на подот е помала од 50% од 
меѓуосовинското растојание на возилото; 
“4б“ – ”Pick-up” возила со двојна кабина, од тарифна ознака 8704 товарни возила доколку максималната должина на товарниот простор мерена на подот е поголема од 50% 
од должината на меѓуоскиното растојание на возилото или доколку возилото има повеќе од две осовини. 
“5“ – Трицикли и четирицикли со зафатнина на моторот поголема од 50 cм3, независно од нивната тарифна ознака во Номенклатурата на Царинската тарифа, и 
“6“ – Моторни возила од друг вид преправени во моторни возила од член 6 став 1 точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој ЗДМВ. 

Г – Пополнува надлежен царински орган 
Надлежниот царински орган по завршување на царинската постапка на увоз и по плаќањето или обезбедувањето на долгот, ја оверува Пријавата ПД-МВ со потпис и печат, 
при што задолжително го внесува бројот на увозната царинска декларација. Во останатите случаи, царинскиот орган го пресметува данокот на моторни возила, го наплатува 
и издава оверен примерок од Пријавата ПД-МВ. 
 


