
Обврски на имателот на одобрение за мала пиварница  

1) да обезбеди услови за непречено вршење на надзор и контрола; 

2) да води уредна и точна евиденција на произведените акцизни добра и најдоцна во рок од 

15 дена по истекот на секој календарски месец на надлежниот царински орган да достави 

месечен извештај за количините на произведени, испорачани и количините на залиха на 

акцизни добра во СОЦДАД; 

3) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и/или условите 

под кои е издадено одобрението за мал производител на пиво и да побара негова измена; 

4) најдоцна до 31 март во тековната година, на надлежниот царински орган да му достави 

извештај во СОЦДАД за вкупното годишно производство на акцизните добра во претходната 

календарска година; 

5) во рок од 15 дена од надминувањето на пропишаната количина да го извести надлежниот 

царински орган и да побара издавање на акцизна дозвола;  

6)  мерeњето на специфичната тежина и степенот на алкохол да биде потврдено од страна на 

акредитирана лабораторија за мерење на специфична тежина/густина на алкохолни пијалаци 

и за одредување на содржина/јачина на алкохол по волумен. 

 

Поднесување на акцизна декларација и плаќање акциза 

Декларацијата за плаќање акциза тип 8 се поднесува и плаќа акцизата во пропишаниот 

(целиот) износ од член 58 од Законот за акцизите за секој акцизен период (еден месец) во рок 

од 15 дена по истекот на секој календарски месец. 

Акцизна декларација тип 8 се поднесува и тогаш кога не настанала акциза за соодветниот 

акцизен период. 

 

За поднесување на барање за поврат потребно е да бидат финализирани (платени) сите 12 

декларации од календарската година за која ќе се бара враќање дел акциза. 

 

Поднесување дневни декларации за производство 

Дневната декларација за производство се поднесува во СОЦДАД 

Поднесување месечни извештаи 

Mесечниот извештај за количините на произведени, испорачани и количините на залиха на 

акцизни добра во СОЦДАД се поднесува во рок од 15 дена по истекот на секој календарски 

месец. 

 

Поднесување годишен извештај 

Извештајот за вкупното годишно производство на акцизните добра во претходната 

календарска година во СОЦДАД се поднесува најдоцна до 31 март во тековната година.  



 

Како предуслов за прифаќање на годишниот извештај во системот е претходно да бидат 

поднесени и финализирани месечни извештаи за сите 12 месеци во претходната година, 

вклучувајќи и месеци кога количината е 0 кое се наведува во извештајот. 

 

Годишниот извештај е предуслов за поднесување на барање за поврат на акциза согласно 

Законот за акцизите. 

 

Поднесување барање за враќање акциза 

Барањето за враќање акциза согласно член 68 од Законот за акцизите се поднесува во 

СОЦДАД, по истекот на календарската година, но не подоцна од 30 јуни наредната година, 

доставува барање за враќање на акцизата. Како предуслов за барањето е претходно да биде 

поднесен извештај за вкупното годишно производство на пиво произведено кај малата 

независна пиварница, како и да бидат финализирани (платени) декларациите тип 8 за плаќање 

акциза за календарската година за која с еподнесува барањето. 

Доколку во текот на календарската година се произведе поголема количина од пропишаната 

количина во член 67, став (1) точка 1) од Законот за акцизите, малата независна пиварница и 

увозникот од ставот (4) немаат право на враќање на акцизата. 


