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20151293765
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули
2015 година.
Бр. 08-3394/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Закон за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01,
45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14,
167/14 и 188/14) во членот 61 во ставот (1) зборовите „10.000 до“ се бришат, а по
зборовите „правно лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Член 2
Во членот 61–а во ставот (1) зборовите „4.000 до“ се бришат, а по зборовите „правно
лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.”
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Ставот (6) кој станува став (7), се менува и гласи:
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„За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години од
денот на правосилноста на одлуката, на правното лице и трговецот поединец, ќе му се
изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три
до 30 дена, на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец, забрана за вршење на должност или дејност во траење од три до 15 дена, а на
физичкото лице-даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од три до 15
дена.“
Ставот (7) станува став (8).
Член 3
Во членот 61–б во ставот (1) зборовите „3.000 до“ се бришат, а по зборовите „правно
лице“ се додаваат зборовите “и трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
„(3) Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
(4) Акцизните добра предмет на прекршок од став (1) точки 1) и 4) од овој член се
одземаат.“
Ставот (3) кој станува став (5), се менува и гласи:
„За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години од
денот на правосилноста на одлуката на правното лице и трговецот поединец, ќе му се
изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три
до 30 дена, на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец, забрана за вршење на должност или дејност во траење од три до 15 дена, а на
физичкото лице-даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од три до 15
дена. “
Член 4
Членот 61 –в се менува и гласи:
„Член 61-в
Мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог
(1) За сторените прекршоци од овој закон, освен за прекршоците од членовите 61 став
(1) точка 2, 61-а став (1) точки 11, 13 и 14 од овој закон, царинскиот службеник на
сторителот ќе му врачи мандатен платен налог за глоба во износ од 1.500 евра во денарска
противвредност на правното лице, 1.000 евра во денарска противвредност на трговец
поединец, односно 500 евра во денарска противвредност на физичко лице.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец за прекршокот од став (1) на овој член.
(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето
на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот
службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово
извршување.
(4) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за издадените
мандатни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
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(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалоште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.
(7) Формата и содржината на мандатниот платен налог ги пропишува министерот за
финансии.“
Член 5
По членот 61-д, се додава нов член 61-ѓ кој гласи:
„Член 61-ѓ
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши
согласно Законот за прекршоците.“
Член 6
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија.”
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