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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 25
ноември 2017 година.
Бр. 08-4272/1
25 ноември 2017 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), во
членот 28 став (1) точка 2) во потточката 2.1. износот „12,121“ се заменува со износот
„15,121“.
Во потточката 2.2. износот „3,136“ се заменува со износот „6,136“.
Член 2
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:
„Член 28-а
(1) Во случај на зголемување на акцизата на минералните масла, трговецот на големо и
трговецот на мало на минерални масла се должни на денот на почетокот на примена на
истата, да направат попис на затечените залихи на минералните масла, да подготват
записник за извршениот попис и да го поднесат до Царинската управа не подоцна од пет
работни дена од денот на извршениот попис.
(2) При зголемување на акцизата на минерални масла, плаќањето на разликата во
акцизата од страна на акцизните обврзници наведени во ставот (1) на овој член се врши со
поднесување на акцизна пријава најдоцна во рок од 30 дена од денот на зголемување на
акцизата.
(3) Формата и содржината на акцизната пријава од ставот (2) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.”.
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Член 3
Во член 61 во ставот (1) се додаваат две нови точки 1) и 2), кои гласат:
„1) не направи попис и не подготви записник на затечени залихи на минерални масла,
на денот на почетокот на примената на зголемената акциза на минерални масла и не го
достави во рок од пет дена до Царинската управа. (член 28-а став (1)).
2) не поднесе акцизна пријава за плаќање на разликата во акцизата, при зголемување на
акцизата на минерални масла (член 28-а став (2)).“.
Точките 1), 2), 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 3), 4), 5), 6), 7) и 8).
Член 4
Прописот утврден со овој закон ќе се донесе во рок од пет дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.
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