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Внес на давачки во Внес на давачки во Внес на давачки во Внес на давачки во Asycuda Asycuda Asycuda Asycuda при увоз напри увоз напри увоз напри увоз на Дизел гориво Дизел гориво Дизел гориво Дизел гориво и Масла за горење и Масла за горење и Масла за горење и Масла за горење    

 

При локална проверка и проверка на сервер на декларациите за увозно царинење на 

нафтени деривати  со користење на акцизнате шифри 115 или 116,  системот асикуда ке 

понуди  екрани за внес на давачките ( основица, стапка и износ) кои корисникот треба да ги  

внесе. 

 

Во полето основицаосновицаосновицаосновица за сите надоместоци и акцизна давачка (F30,F95,E21) се внесува 

количината на нафтените деривати во Литри (LTR)во Литри (LTR)во Литри (LTR)во Литри (LTR)....  

 

Во полето стапкастапкастапкастапка се внесува соодветниот спесифичен износ на надоместокот или 

акцизната давачка по ЛитарЛитарЛитарЛитар за (F30, F95, E21), соодветно. Во случај на недоволен број на 

места за внес, се внесуваат на цифри од децималите колку што собира полето. 

 

Во полето Износ Износ Износ Износ се внесува резултатот на мануелното множење на количината во ЛитриЛитриЛитриЛитри и 

спесифичниот износ  по по по по литарлитарлитарлитар за секој од надоместоците и акцизната давачка 

(F30,F95,E21). 

При множењето се користи спесифичен износ на надоместокот или акцизната давачка по 

ЛитарЛитарЛитарЛитар со сите децималисо сите децималисо сите децималисо сите децимали од соодветниот налог1, независно од внесениот бројот на 

децимали кој  го собира во полето стапка.  Добиениот износ се заокрузаокрузаокрузаокружжжжувувувуваааа на цел број  на цел број  на цел број  на цел број  

(заокужувањето треба да биде  математички т.е. ако децималниот дел е  .5 или поголем , се 

зголемува износот за +1). 

               

Формa за внес на давачката 

F30:  

 

                       

1
 Информациите за тековните износи на спесифичните давачки ќе бидат објавувани на Web сајтот на Царинска 

управа 
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Формa за внес на давачката F95: 

 
 

Формa за внес на Акцизата E21: 

 
 

 

 

 

 

 

По внесот на сите надоместоци и акцизни давачки , конечната пресметка ќе биде 

прикажана во рубриката 47 : 
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Декларантите треба  ги прилагодат софтверите за адекватно печатење на рубриката 47печатење на рубриката 47печатење на рубриката 47печатење на рубриката 47 на 

хартиените ЕЦД обрасци согласно насокатасогласно насокатасогласно насокатасогласно насоката. 

 

Останатите рубриките во ЕЦД-то се пополнуваат на како и предходно, односно во полето за 

количина во единица мераколичина во единица мераколичина во единица мераколичина во единица мера (рубрика 41)  се внесува количината на увезената нафтата во во во во 

килограмкилограмкилограмкилограмииии KGMKGMKGMKGM која е задолжителната единица мерка пропишана со Законот за царинска 

тарифа. 

 

 
Скопје, 

05.04.2019 година 


