
Прилог 1 
                                                         
До 
Царинска управа на Република Северна Македонија 
ул.Лазар Личеноски бр. 13 - Скопје 
 
 
Предмет: Барање за издавање потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од 

Законот за данок на моторни возила 
 
Од ____________________________________________________       со ЕМБГ/ЕДБ*  _____________________________________ 
                (физичко / правно лице) 

со живеалиште / седиште на ул. _______________________________  бр.______________ од _____________  
 
Барам да ми се издаде потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила за увезено моторно возило наведено во 
табела 1. 
 
Табела 1 – Технички податоци за моторното возило 

1 VIN ознака на возилото (број на шасија)                  
 

2 Марка  6 Зафатнина на моторот (cm3)   

3 Модел  7 Силина на мотор (kW)                       

4 Тип   8 Година на производство  

 
Барањето го поднесувам лично / како овластено лице со полномошно. 
Потврдата ја барам за увоз на моторното возило од Табела 1, а согласно член 17 став ___  од Законот за данок на моторни возила. 
Контакт на подносителот: телефонски број _____________________________   е-маил ________________________________ 

Потврдата ќе ја подигнам:       
 лично 
 по пошта                        Барател __________________________________ 

Приложени документи 

Број на документ Опис на документот 

  

  

  

  

 
НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето точно, читливо и целосно. 
*Со потпишувањето на ова барање, барателот физичко лице слободно изрично ја изјавува својата волја и дава согласност Царинската управа да ги 
користи сите негови лични податоци (вклучувајќи и ЕМБГ) за целите за издавање на потврда. 

 
Пополнува царински орган 

Потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од ЗДМВ  

Царинската управа потврдува дека предметното моторно возило наведено во Tабела 1 е: 
 наменето за спортски натпревари 
 со статус на олдтајмер, произведено пред 35 и повеќе години  
и ги исполнува условите за добивање Потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила. 

Надлежен царински орган  __________________________________________    

__________________________________________________________________ 

Број  __________________________         Датум    _______________________ 

Име и презиме на овластен царински службеник   

________________________________________________ 

Датум  ____________________________ 

Потпис  ___________________________             м.п 

 


