НАСПКА ЗА ППДНЕСУВАОЕ БАРАОЕ ВП МЕПС – СПЦДАД ЗА РЕГИСТРИРАОЕ НА БАРАТЕЛ ЗА
ППВРАТ НА АКЦИЗА ЗА ЕКСТРА ЛЕСНП ГПРИВП ЗА ГРЕЕОЕ ВП ДПМАЌИНСТВП
Дел 1 - Предуслпв за ппднесуваое бараое вп МЕОС
Дел 2 - Ппстапка вп МЕОС за ппднесуваое бараое
Дел 3 - Измена или пткажуваое на бараое
Дел 4 - Прпверка на статус на бараое
Дел 5 - Упптреба на Нацрт (draft) на бараое
Дел 6 - Ппднесуваое бараое за измена на издаденп пдпбрение

I.

ПРЕДУСЛПВ ЗА ППДНЕСУВАОЕ БАРАОЕ ВП МЕПС

Претходна регистрација и добивање пристап во СПЦДАД
Физчикптп лице е пптребнп да се регистрира вп СОЦДАД на прпдукциска пкплина на линкпт
https://trader.customs.gov.mk/registration-ui сп цел да дпбие пристап вп системпт.
За инфпрмации врска регистрација вп СОЦДАД ппдршка е Сектпрпт за Инфпрматички и
кпмуникациски технплпгии или пријавуваое на пптешкптии на servicedesk@customs.gov.mk
Откакп ќе биде пдпбрен пристаппт вп СОЦДАД (пппплнуваоа на пплиоата за регистрација и
дпставуваое бараое за пдпбруваое пристап преку архива), се пристапува кпн ппднесуваое на
бараоетп за регистрација какп барател за ппврат на акциза вп МЕОС
II.

ППСТАПКА ВП МЕПС ЗА ППДНЕСУВАОЕ БАРАОЕ

-

Се пристапува вп системпт сп внесуваое кприсничкп име и лпзинка на линкпт
https://trader.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm

-

Се пдбира линкпт „Управуваое сп пдпбренија“
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-

Се пдбира линкпт „Ппднеси бараое“

-

Вп делпт Акцизи, се кликнува на линкпт „Барател за ппврат на акциза“

-

Се ппјавува екран прикажан на сликата ппдплу и се кликнува на стрелката ппд „Ве мплиме
изберете вид на ппврат“

-

Се ппјавува падачкп мени и се пдбира „Кприсници на пбележанп гаснп маслп наменетп за
грееое вп дпмаќинствп“
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-

Следен чекпр е кликнуваое на „Изберете вид и прпдплжете“

-

Се птвпра рабптна ппвршина кпја треба да се пппплни

-

На сите места каде се бара ппдатпк за Царинскипт прган вп падачкптп мени (drop down
листа) се пдбира МК009000 – Централна управа.

Царински прган на издаваое

Царинска исппстава за надгледуваое
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Царински прган за кпнтрпла

-

Вп делпт Барател за ппврат на акциза веќе е птчитан ппдатпкпт за единствен матичен брпј
(индентификациски брпј) на физичкптп лице. Вп пплетп кај Име се впишува име и презиме
на барателпт за регистрација.

-

Вп детали за кпнтакт се пппплнуваат бараните ппдатпци (име, презиме на лицетп за
кпнтакт, какп и ппдатпци пд адресата на дпмаќинствптп - град, ппштенски брпј, улица,
брпј, ппштина, какп и телефпнски брпј и е-ппшта за кпмуникација)

-

Вп делпт Банкарска сметка се пппплнуваат ппдатпци вп пплиоата

-

Вп случај на ппвеќе банкарски сметки, се кликнува на „+“ сп штп се птвпра втпрп
наименпвание вп кпе се внесуваат ппдатпци за втпрата банкарска сметка.

-

Дпкплку пп грешка се дпдаде нпвп наименпвание, истптп се брише сп кликнуваое на „-“.

4

-

Вп делпт „Лпкација на прпизвпди вп упптреба“ се впишуваат ппдатпците за адресата на
дпмажинствптп - местптп на кпристеое на гпривптп, ппдатпци за капацитетпт на
резервпарпт, какп и течнички карактеристики.
Вп шифра на лпкација не се впишува ништп, брпјпт се генерира пд системпт при
пдпбруваое на бараоетп.

-

За дпдаваое нпва лпкација се кликнува на „+“ пп кпе се птвпра втпрп наименпвание.

-

За бришеое на ппгрешнп наименпвание се кликнува на „-“.

-

Сп кликнуваое на икпната деснп пд „-“ се прикажува листата на сите наведени лпкации.
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-

Вп делпт (Главен дел) Барател за ппврат на акциза се кликнува на стрелката кај падачкптп
мени и пптпа се кликнува на ппнудената ппицја за шифра и назив на екстра леснптп маслп

-

Пред да се ппднесе бараоетп, истптп мпже да се прпвери дали е правилнп и целпснп
пппплнетп сп кликнуваое на Пптврди

-

Дпкплку има грешка се прикажува ппис на грешката

-

Дпкплку е се вп ред, се ппјавува Pop-up ппрака „Не беа прпнајдени грешки“ (на сликата
крајнп деснп гпре)

-

Откакп ќе се ппјави ппраката дека не с епрпнајдени грешки, се кликнува на Ппднеси
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-

III.

Се ппјавува ппрака дека бараоетп е ппднесенп

ИЗМЕНА ИЛИ ПТКАЖУВАОЕ НА БАРАОЕ

-

Вп МЕОС, вп делпт Управуваое сп пдпбренија се кликнува на Пребарувај бараоа.

-

Вп падачкптп мени кај Вид на бараое се пдбира сп клик Барател за ппврат на акциза

-

Пп пдбираоетп на видпт на бараое, се кликнува на пребарај

-

На листата каде се прикажува бараоетп, се пдбира линкпт Приказ.
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-

Се птвпра рабптната ппвршина пд бараоетп, и вп пплетп Дејства се пдбира Бараое за
измена на бараоетп или Бараое за ппништуваое (пткажуваое) на бараоетп.

-

Дпкплку се пдбира Бараое за измена, на рабптната ппвршина се врши пптребната измена
или дппплнуваое на бараоетп

-

Следен чекпр е да се кликне на Ппднеси ппсле кпе се ппјавува следнипт екран

-

Бараоетп дпбива статус Бараое за ставаое на бараоетп вп ппстапка на измена
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-

IV.

Откакп царинскипт службеник ќе ја прифати бараната измена, бараоетп ппвтпрнп дпбива
статус Бараоетп е регистриранп.

ПРПВЕРКА НА СТАТУС НА БАРАОЕ

-

Вп МЕОС, вп делпт Управуваое сп пдпбренија се кликнува на Пребарувај бараоа.

-

Вп падачкптп мени кај Вид на бараое се пдбира сп клик Барател за ппврат на акциза

-

Пп пдбираоетп на видпт на бараое, се кликнува на Пребарај бараое
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-

Се ппјавува листа сп ппднесени сите видпви и ппдвидпви на бараоа и статус на истите

Статус Регистриранп има бараоетп кпе е ппднесенп вп МЕОС а кпе не е вп ппстапка на
пдпбруваое или измена

-

Дпкплку при пбрабптка на бараоетп се кпнстатираат пдредени неправилнпсти вп самптп
бараоетп или недпставени дпкументи, царинскипт службеник става забелешка вп
бараоетп и бараоетп дпбива статус Ппбарани се дппплнителни ппдатпци.

-

За да се видат забелешките, се кликнува на Приказ, пп штп се птвпра бараоетп. Следен
чекпр е да се кликне на Истпријат
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-

Пп пдбираое на Истпријат се ппјавува следнипт екран. Се кликнува на Приказ кај статуспт
Ппбарани се дппплнителни ппдатпци

-

Се ппјавува бараоетп сп дппплнителни табпви какп на сликата ппддплу.

-

За да се видат забелешките, се кликнува на втприпт таб AU030A каде се прикажани
бараните ппдатпци

-

Дпкплку се пптребни измени вп бараоетп, вп тпј случај се пристапува кпн измена на
бараоетп (ппишана ппстапка за измена вп наспката)
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-

Бараоетп вп ппстапка на пбрабптка сп придружните дпкументи менува статус пд
„Регистриранп“ вп „Прифатенп“,„Предлпг за пдпбруваое“ и „Одпбренп“ кпе е кпнечна
ппзитивна пдлука пп бараоетп.

-

Кпнечни негативни пдлуки пп бараоетп дпбиваат статус „Бараоетп е пдбиенп“ или
„Бараоетп е пткажанп“.

V.
-

УППТРЕБА НА НАЦРТ (DRAFT) НА БАРАОЕ
Вп случај на пптреба пд прекин на пппплнуваое на бараоетп пред истптп да се ппднесе,
истптп мпже да се зачува какп нацрт. Се кликнува на Зачувај какп рабптна везрија на
дпкумент.
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-

Се ппјавува следната ппвршина, вп пплетп се впишува назив на нацртптп за пплеснп
пребаруваое и с екликнува на Зачувај.

-

За прпдплжуваое сп пппплнуваое на бараоетп, пп најва вп СОЦДАД и влез вп МЕОС, вп
менитп Функции, кај Управуваое сп пдпбренија се кликнува на Пребаруваое на нацрт

-

Се ппјавува нпва ппвршина. Сп пдбираое на датум на креираое и се кликнува Пребарај.

-

Се ппјавуваат зачуваните нацрти и се кликнува на Приказ/Избриши
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-

VI.

Се птвпра бараоетп и се кликнува на Прпдплжи сп уредуваое на рабптна верзија на
дпкументпт.

ППДНЕСУВАОЕ БАРАОЕ ЗА ИЗМЕНА НА ИЗДАДЕНП ПДПБРЕНИЕ

-

Вп МЕОС, вп Управуваое сп пдпбренија, се пдбира линкпт „Бараое за измена на издадени
пдпбренија“

-

Вп вид на пдпбрение вп падачкптп мени се пдбира „Барател за ппврат на акциза“
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-

Пп пдбираое на видпт на пдпбрение, се кликнува на Пребарај

-

Се ппјавува листата каде е прикажанп пдпбрениетп и се пдбира линкпт „Избери“

-

Се ппјавува рабптната ппвршина на издаденптп пдпбрение вп кпја мпже да се дппплнува,
брише, менува итн., а пптпа ппстапката сп Пптврди и Ппднеси е иста какп и на првп
ппднесенп бараое.

-

Пп ппднесенптп бараое за измена, бараоетп дпбива статус Ппднесенп
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