НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ВО СОЦДАД ОД МАЛИ НЕЗАВИСНИ
ПИВАРНИЦИ
Mалата независна пиварница по истекот на календарската година, но не подоцна од 30 јуни
наредната година, доставува барање за враќање на акцизата.
Предуслов за поднесување барање за враќање на акциза е да биде поднесен и финализиран
Извештајот за вкупното годишно производство на акцизните добра за претходната
календарска година во СОЦДАД најдоцна до 31 март во тековната година, како и да бидат
финализирани (односно со платена акциза или со акциза 0 со опција финализирана) месечните
декларации за плаќање за сите 12 месеци во клендарската година за која се бара враќање на
акциза.
Се пристапува во системот со корисничко име и лозинка на линкот
https://trader.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm

По најава во системот од физичкото лице во МОЈА СМЕТКА, се одбира TDP – портал за
декларации од трговци

Се појавува почетната површина во порталот за трговци каде се прикажани сите изминати
декларации по различни основи

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Декларација за
производство од мали производители

Се појавува работната површина од барањето

Во паѓачкото мени од Вид на корисник за ослободување од акциза во делот Враќање на
акциза се одбира (4) Декларација за поврат за мали производители

Кај Вид на мал производител се кликнува на кругчето пред (0) Мала независна пиварница

Се пополнуваат податоци за банката и банкарската сметка на која ќе се врши поврат на акциза

Во делот (Главен дел) Враќање на акциза

Во Главен дел - Единствен референтен број на запис се внесуваат податоци за 12 декларации
за плаќање акциза. Со плус се додаваат нови референтни броеви се до 12, и секој број да биде
за одреден месец со податоци за конкретна декларација за плаќање на акциза за тој месец.
Се внесува износот на акцизни давачки, бројот на декларација (најдобра опција за точно
внесување е со copy-paste), во паѓачките менија се одбира година и месец.

Податоците за акцизните декларации се пребаруваат во Пребарување на пораки за акцизи

Во паѓачкото мени се одбира EXD15

Со клик на пребарување се прикажуваат сите декларации за плаќање

Со клик на линкот кај бројот ЕРБ/РБАД се отвора кокретната декларација.
Во Историјат на движење со клик на 1 кај состојба Се чека плаќање се прикажуваат податоците
за износот на акцизата

По клик на 1 се отвора површината на која се прикажани податоците. За барањето за враќање
се зема податокот за вкупниот износ на акцизата

Откако ќе се внесат податоци за сите декларации за 12 месеци во календарската година (кои
мора да бидат со платена акциза, односно со статус финализирани), следен чекор е клик на
Провери декларација, и по прикажаната порака дека е успешната проверката се одбира
Поднесување на декларација
НАПОМЕНА: Сите декларации кои се поднесуваат во порталот за трговци мора да бидат
електронски потпишани со дигитален сертификат.
Сите потребни измени се прават пред да се прифати декларацијата од царинскиот службеник.
Доколку во текот на работењето поради одредени причини не може да се заврши целосно
декларацијата, може да се зачува како Нацрт (драфт) или како Примерок (Template). Нацртот
може да се употреби само еднаш, додека Примерокот безброј пати со ажурирање на
соодветни податоци.

Зачуваниот Нацрт или Примерок се пребарува во делот Акцизи со клик на Нацрт или на
Примерок.

