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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 58 од Законот 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, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за 
финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на 

Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 
44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 
106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15 и 104/15), членот 7 се менува и гласи: 

„Испраќање на алкохол и алкохолни пијалаци 
од акцизен склад

Од акцизниот склад во една календарска година се испраќаат најмалку:
1. 150.000 литри пиво или, 
2. 1.200 литри ферментирани пијалаци или,
3. 1.200 литри меѓупроизводи или,
4. 1.200  литри етил алкохол и/или алкохолни пијалоци.“ 

Член 2
Во членот 16 ставот (5) се менува и гласи:
„По поднесено барање и со претходна согласност од министерот за финансии, 

Царинската управа може да одобри примена на упростен акцизен документ наместо 
акцизен документ, доколку движењето на акцизни добра се врши помеѓу акцизни 
складови на ист имател на акцизна дозвола во постапка на непостоење на услови за 
настанување на акцизен долг, а за тоа постои стопанска потреба и не се нарушуваат 
даночните принципи. “

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„(8) Барањето за примена на упростен акцизен документ од став (5) на овој член се 

поднесува на образец „АК-УАД“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 3
Во членот 18 по ставот (3) се додаваат два нови ставa (4) и (5) кои гласат:
„(4) Врз основа на поднесено барање до Царинската управа, превозникот, царинскиот 

декларант или сопственикот на добрата можат да дадат гаранција за транспортот на 
добрата во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг наместо 
испраќачот.

(5) Барањето од став (4) на овој член се поднесува на образец „Б-ГТ“ кој е составен дел 
од овој правилник.’’

Член 4
Во членот 21 во ставот (1) по точката 3 се додава  нова точка 4 која гласи:
„4. Акцизна пријава за мал независен производител на пиво (Образец „АКЦ-МНПП“).“
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Член 5
По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:

„Член 21-а
(1) Во случаите од членовите 36-а став (3) и 42-г став (3) од Законот за акцизите,  

акцизниот обврзник заради доплата на акциза поднесува барање до Царинската управа.
(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-ДА“ кој е составен 

дел на овој правилник.“
Член 6

По членот 29-а се додава нов член 29-б кој гласи:

„Член 29-б
„(1) Во случаите од член 29 и 29-а од овој правилник се поднесува барање за враќање 

на акциза до Царинската управа. 
(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-БВ“ кој е составен 

дел на овој правилник .“

Член 7
Во членот 34 став (1), по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
„7. тип 7 со 60мм х 15 мм.“
Во ставот (17) зборовите „5 и 6“ се заменуваат со зборовите „ 5, 6 и 7“.
Ставот (20) се брише.

Член 8
Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи:
„Контролните марки тип 1 и 2 се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна 

форма со димензии:
1. тип 1 со 44мм х 20мм;
2. тип 2 со 44мм х 20мм“
Ставот (21) се брише.

Член 9
Во членот 41 став (1) точката 10 се менува и гласи:
„попис на затечени залихи на тутунски добра во акцизен склад, надвор од акцизен 

склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на почетокот на 
примената на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената 
на зголемената малопродажна цена. ”

Точката 11 се менува и гласи:
„податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на тутунски добра 

во своите складови и во други свои простори, како и во складовите и просторите на со нив 
поврзани друштва.”

По точката 11 се додаваат две нови точки 12 и 13 кои гласат:
„12. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во акцизен склад, 

надвор од акцизен склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на 
почетокот на примената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол и

13. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на 
меѓупроизводи и етил алкохол во своите складови и во други свои простори, како и во 
складовите и просторите на со нив поврзани друштва.”
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Член 10
Членот 41-а  се менува и гласи:

,,Водење на евиденции на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол на денот на 
почетокот на примена на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол

(1) За водење на евиденции на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол на денот на 
почетокот на примената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол потребни 
се следните податоци:

1. попис на затечени залихи на подигнати контролни марки кај увозникот на 
меѓупроизводи и етил алкохол,

2. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол со и без залепени 
контролни марки во складови на увозникот на меѓупроизводи и етил алкохол и

3. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на 
меѓупроизводи и етил алкохол во своите складови и во други свои простори.“

Член 11
По член 41-а, се додава нов член 41-б кој гласи:

„Член 41-б
Водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примената 

на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената на 
зголемената малопродажна цена

(1) За водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на 
примената на зголемената акциза за тутунски добра и на денот на почетокот на примената 
на зголемената малопродажна цена, потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи со и без залепени контролни марки во складови на 
увозникот на тутунски добра, 

2. попис на затечени залихи на тутунски добра во складовите на увозникот и
3. податоци од страна на овластениот дистрибутер за затечени залихи на тутунски 

добра во своите складови и во други свои простори.”

Член 12
По член 42 се додава нов член 42-а кој гласи:

„Бришење од регистарот на имателите на акцизна 
дозвола и бришење од регистарот на имателите 

на акцизно одобрение

(1) Барањето за бришење од регистарот на имателот на акцизна дозвола согласно член 
56 став (1) точки 1) и 2) и став (2) точки 1) и 2) од Законот за акцизите, се поднесува до 
Царинската управа. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на образец „АК-ББР“ кој е составен 
дел на овој правилник.“

Член 13
Обрасците на контролните марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол и 

обрасците на контролните марки за обележување на тутунски добра, се заменуваат со 
нови обрасци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.
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Член 14
Одредбите на членовите 2, 3, 6 и 12 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат 

со денот на отпочнувањето на примената на членовите 4, 5, 9 и 17 од Законот  за 
изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.23/16)

Одредбите на членовите 5, 9, 10 и 11  од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат 
од 1 јули 2016 година.

Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.   

Бр. 20-1837/2
24 март 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
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