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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
2 април 2021 година.
Бр. 08-1787/1
2 април 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите(*) („Службен весник на Република Северна Македонија” број
108/19, 143/19, 225/19 и 275/19), во член 10 став (14) по зборовите: „акцизни обврзници и”
се додава зборот: „веднаш”, a по зборовите: „акцизна декларација и плаќаат акциза” се
додаваат зборовите: „најдоцна во рок од пет дена од прифаќањето на акцизната
декларација”.
Член 2
Во член 30 став (5) по зборовите: „царински орган” се додаваат зборовите: „по барање
на акцизните обврзници”.
По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:
„(9) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, утврден во ставот (4) на овој член,
до надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ на
гаранција. Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на
понизок износ на гаранција за оние акцизни обврзници кои ги исполниле условите од
ставот (5) на овој член, понискиот износ на гаранција го внесува во својата евиденција.
(10) Во случај акцизните обврзници да не ги исполнуваат условите од ставот (5) на овој
член, надлежниот царински орган не го прифаќа барањето за утврдување на понизок износ
на гаранција, за што донесува решение.“.
Ставот (9) станува став (11).
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Во став (10) кој станува став (12) во точката 2) по зборовите: „државен орган” се додава
зборот „јавна”, по зборот „научна” се додава сврзникот „или”, а зборовите: „здравствена
институција” се замeнуваат со зборовите: „здравствена установа”.
Ставот (11) кој станува став (13) се менува и гласи:
„(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на барањето за
прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг и начинот на пресметка на
висината на износот за обезбедување на акцизниот долг, формата и содржината на
барањето за утврдување на понизок износ на гаранција, поблиските услови за утврдување
на исполнетост на условите за утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување
на акцизниот долг кој може да настане, како и потребната документација.“.
Член 3
Во членот 31 по ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2) Гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизен долг наведена во ставот (1) на
овој член која обезбедува плаќање на поединечен акцизен долг е поединечна гаранција, а
гаранцијата која обезбедува плаќање на сите акцизни долгови кои настанале или може да
настанат во одреден период е општа гаранција.
(3) На барање на подносителот, надлежниот царински орган може да дозволи замена на
видот на поднесената гаранција од ставот (2) на овој член една со друга.
(4) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане утврден во членот 30 став (4) од овој
закон, до надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ
на гаранција. Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на
понизок износ на гаранција, понискиот износ на гаранција го внесува во својата
евиденција.”.
Член 4
По членот 31 се додаваат четири нови членови 31-а, 31-б, 31-в и 31-г, кои гласат:
„Член 31-а
Банкарска гаранција
(1) Надлежниот царински орган може да прифати банкарска гаранција од членот 31
став (1) точка 1) од овој закон, која ја издала банка гарант со седиште во Република
Северна Македонија.
(2) Банкарската гаранција се поднесува до надлежниот царински орган заедно со
барањето за нејзино прифаќање од членот 30 став (8) од овој закон.
(3) Надлежниот царински орган со прифаќањето на барањето донесува одлука за
прифаќање на банкарската гаранција и истата ја евидентира во својата евиденција во
облик на доделен референтен број. Оригиналната банкарска гаранција се чува во
Царинската управа, а до банката која ја издала гаранцијата се испраќа електронска порака
за нејзино прифаќање.
(4) Со издавање на банкарската гаранција, банката гарант се обврзува да го плати
гарантираниот износ на акцизата, вклучувајќи ја каматата и настанатите трошоци во
постапката на плаќање.
(5) Министерот за финансии ги пропишува податоците кои треба да бидат содржани во
банкарската гаранција за обезбедување на акцизниот долг.
Член 31-б
Рок на важност на банкарска гаранција
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(1) Рокот на важност на банкарската гаранција која ја обезбедува настанатата акциза
или акцизата која би можела да настане, не може да биде пократок од рокот во кој
акцизата може да настане, продолжен за шест месеци.
(2) Банкарската гаранција може да се продолжи најдоцна во рок од 30 дена пред
истекот на рокот на важност.
(3) Доколку акцизниот обврзник поднесе нова банкарска гаранција, а акцизниот долг
кој бил обезбеден со претходната гаранција не е во целост подмирен, односно постои долг
кој може да настане, истиот мора да биде обезбеден со новата банкарска гаранција. Новата
банкарска гаранција мора да содржи клаузула во која ќе биде назначено дека од неа можат
да се наплатат и долговите кои биле обезбедени со претходната банкарска гаранција.
(4) Доколку акцизниот обврзник прв пат поднесува банкарска гаранција за
обезбедување на плаќање на акцизен долг, истата не треба да ја содржи клаузулата од
ставот (3) на овој член.
Член 31-в
Враќање или ослободување на банкарска гаранција
(1) Банкарската гаранција се враќа врз основа на писмено барање на акцизниот
должник или банката гарант, по истекот на рокот на важење, односно по истек на рокот за
наплата.
(2) По исклучок, со писмено барање на акцизниот должник или банката гарант,
гаранција може да се врати и пред истекот на рокот на важење и пред истек на рокот за
наплата, само во случаите ако:
- надлежниот царински орган утврди дека се подмирени сите акцизни долгови кои биле
обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно дека долгот повеќе не би можел
да настане или
- акцизниот должник на банкарската гаранција која се враќа, поднесе нова банкарска
гаранција која во целост го презема акцизниот долг кој бил обезбеден со претходно
важечката гаранција, а новата банкарска гаранција според утврдената состојба од
надлежниот царински орган во целост го обезбедува подмирувањето на обврските за
акцизен долг кои произлегуваат од претходно важечката гаранција.
(3) Банкарската гаранција се ослободува кога акцизниот долг за кој што е издадена,
згасне или акцизниот долг повеќе не може да настане.
(4) Банкарската гаранција се ослободува и по истекот на рокот за наплата.
(5) На барање на акцизниот должник, надлежниот царински орган одобрува
ослободување на банкарската гаранција, доколку се утврди дека подносителот ги измирил
сите акцизни долгови кои биле обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно
доколку утврди дека можниот акцизен долг кој бил обезбеден со предметната банкарската
гаранција не може повеќе да настане или е обезбеден со нова банкарска гаранција.
Член 31-г
Готовински депозит
(1) За користење на готовински депозит од членот 31 став (1) точка 2) од овој закон,
како гаранција за плаќање на акцизата, до надлежниот царински орган се поднесува
барање за употреба на готовински депозит со истовремена уплата на готовинскиот
депозит во денари на депозитна сметка која ја определува надлежниот царински орган.
(2) Врз основа на поднесеното барање надлежниот царински орган ја проверува
извршената уплата, го прифаќа барањето и го евидентира во својата електронска
евиденција и на акцизниот обврзник му издава потврда и референтен број за користење на
готовинскиот депозит како гаранција.
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(3) Кога гаранцијата се дава со готовински депозит, надлежниот царински орган не
исплаќа камата.
(4) Ако акцизниот обврзник не сака повеќе да употребува готовински депозит како
инструмент за обезбедување на долг, за тоа го известува надлежниот царински орган со
поднесување на писмено барање за враќање на готовински депозит. Врз основа на
поднесеното барање надлежниот царински орган го враќа готовинскиот депозит.
(5) Барање за враќање на готовински депозит не може да се поднесе доколку со
готовинскиот депозит се обезбедува акцизен долг кој може да настане за акцизните добра
кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување, а во претходна постапка не е
извршена замена на готовинскиот депозит со друга гаранција која е претходно прифатена
од надлежен царински орган.
(6) Акцизниот обврзник не може да го употребува готовинскиот депозит од денот кога
поднел барање за враќање на уплатените средства.
(7) Кога акцизниот обврзник поднел барање за делумно враќање на уплатените
средства може од денот на поднесување на барањето и понатаму да го употребува
готовинскиот депозит само во висина на преостанатиот износ.
(8) Акцизниот обврзник кој поднел готовински депозит како гаранција за една акцизна
постапка може да бара враќање на депозитот по завршување на постапката само кога
истата е завршена согласно со законските прописи и настанатата акциза е платена,
односно акцизата не е настаната и не може повеќе да настане.
(9) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на барањето за
употреба на готовински депозит, формата и содржината на потврдата за користење на
готовински депозит, формата и содржината на барањето за враќање на готовинскиот
депозит како и потребната документација.”.
Член 5
Во членот 53 став (1) точка 6) по зборот „евиденција” се додаваат зборовите: „за секое
место на повластено користење”, по зборот „доставува” се додава зборот „збирен”, а по
зборот „количини” зборовите: „за секое место на повластено користење” се бришат.
Член 6
Во член 61 во ставот (2) по зборот „склад” се става запирка и сврзникот „и” се брише, а
по зборот „пијалаци” се додаваат зборовите: „и земјоделец – мал производител на жестоки
алкохолни пијалаци”.
Во ставот (8) по зборот „склад” се става запирка и сврзникот „и” се брише, а по зборот
„увозникот” се додаваат зборовите: „на меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и
земјоделецот – мал производител на жестоки алкохолни пијалаци”.
Во ставот (10) по зборот „година” се става запирка, а зборовите: „од денот на
пријавувањето на” се заменуваат со зборовите: „по месецот во кој што е прифатена
пријавата за”.
Во ставот (11) по зборот „марки” се додаваат зборовите: „подигнати од страна на
држател на акцизен склад или увозник”.
Во ставот (14) бројот „15” се заменува со бројот „30”.
Во ставот (17) зборовите: „податоците од ознаките на акцизните марки и веднаш да ја
плати.” се заменуваат со зборовите: „податоците за највисоката акциза од ознаките на
акцизните марки и да ја плати во рок од пет дена по прифаќањето на декларацијата од
страна на надлежниот царински орган.”.
Во ставот (21) по зборот „марки” се додаваат зборовите: „од страна на држателот на
акцизен склад или увозникот”, а по зборовите: „пријавуваат и” се додава зборот „се”.
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Член 7
Во член 87 во ставот (10) зборот „поднесена” се заменува со зборот „прифатена”.
Во ставот (14) по зборот „земји” запирката се брише и се додаваат зборовите: „или
неопходни технолошки барања на производствениот процес,”.
По ставот (22) се додаваат два нови става (23) и (24), кои гласат:
„(23) Акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други
тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара се пријавуваат и издаваат
во количина од најмалку 500 парчиња според ознаките на акцизните марки.
(24) По исклучок од ставот (23) на овој член, на барање на производителот или
увозникот, во случаите кога се користат ексклузивни серии, ограничени количини
наменети за промотивни цели или рачно изработени пури надлежниот царински орган
може да одобри издавање на акцизни марки во број помал од 500 парчиња.”.
Ставот (23) станува став (25).
Член 8
Во член 92 во ставот (3) воведната реченица се менува и гласи: „Износот на акцизата:”.
Точките 1) и 2) се менуваат и гласат:
„1) за моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00,
2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00:
- бензин со содржина на олово повисока од 0,013 грама на литар и авиобензин изнесува
25,00 денари за литар и
- безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар се пресметува врз
основа на податокот за износот на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до
0,013 грама на литар изразена во денари за литар и податокот за износот на
дополнителната акциза искажана во денари за литар во зависност од средната дневна
берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од
Platt’s European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот,
според следнава формула:
АБ = 22,00 ден/лит + ДАБ,
при што:
- АБ е акциза за безоловен бензин изразен во денари за литар и
- ДАБ е износ на дополнителната акциза за безоловен бензин искажана во денари за
литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10 ppm на котација
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan и се утврдува на
следниов начин:
а) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е помала или еднаква на
390 USD/ton, износот на ДАБ е 3 денари за литар;
б) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 390
USD/ton но помала или еднаква на 590 USD/ton, износот на ДАБ е 2 денари за литар и
в) доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 590
USD/ton, износот на ДАБ е 0 денари за литар.
2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00,
2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00:
- како погонско гориво се пресметува врз основа на податокот за износот на акциза за
гасно масло како погонско гориво изразена во денари за литар и податокот за износот на
дополнителната акциза искажана во денари за литар во зависност од средната дневна

5 од 9

Службен весник на РСМ, бр. 77 од 6.4.2021 година

берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s
European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот, според
следнава формула:
АД = 15,50 ден/лит + ДАД,
при што:
- АД е акциза за гасно масло како погонско гориво изразен во денари за литар и
- ДАД е износ на дополнителната акциза за гасно масло како погонско гориво искажана
во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD
на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan и се
утврдува на следниов начин:
а) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е помала или еднаква на 400 USD/ton,
износот на ДАД е 3 денари за литар;
б) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 400 USD/ton, но помала
или еднаква на 600 USD/ton, износот на ДАД е 2 денари за литар и
в) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 600 USD/ton, износот на
ДАД е 0 денари за литар.
- како гориво за греење се пресметува врз основа на податокот за износот на акциза
за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и податокот за износот
на дополнителната акциза искажана во денари за литар во зависност од средната дневна
берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s
European Marketscan за период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот, според
следнава формула:
АЕ = 15,50 ден/лит + ДАЕ,
при што:
- АЕ е акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и
- ДАЕ е износ на дополнителната акциза за гориво за греење искажана во денари за
литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација
„Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan и се утврдува на
следниов начин:
а) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е помала или еднаква на 400 USD/ton,
износот на ДАЕ е 3 денари за литар;
б) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 400 USD/ton но помала
или еднаква на 600 USD/ton, износот на ДАЕ е 2 денари за литар и
в) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 600 USD/ton, износот на
ДАЕ е 0 денари за литар.”.
Во точката 3) по тарифната ознака „2711 29 00 00 –” се додава зборот „изнесува”.
Во точката 4) во алинејата 1 по зборот „гориво –” се додава зборот „изнесува”, а во
алинејата 2 по зборот „греење –” се додава зборот „изнесува”.
Во точката 5) по тарифната ознака „2710 20 39 00 -” се додава зборот „изнесува”.
Во точката 6) во алинејата 1 по зборот „гориво -” се додава зборот „изнесува”, а во
алинејата 2 по зборот „греење -” се додава зборот „изнесува”.
Во точката 7) во алинејата 1 по зборот: „употреба -” се додава зборот „изнесува”, а во
алинеја 2 по зборот „употреба -” се додава зборот: „изнесува”.
Во точката 8) по тарифниот број „2704 -” се додава зборот „изнесува”.
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Во точката 9) по тарифната ознака „2713 12 00 00 -” се додава зборот „изнесува”.
Во точката 10) по зборот „закон -” се додава зборот „изнесува”.
Ставот (7) се менува и гласи:
„(7) Пресметаната акциза од ставот (3) точка 1) алинеја 2, точка 2) алинеи 1 и 2 на овој
член се применува од првиот вторник по 1 или по 15 во месецот, а во случај кога 1 или 15
во месецот е неработен ден, за датум на пресметка и за известување се смета првиот
нареден работен ден.”.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и
на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European
Marketscan ја следи Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и за период од 1
до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот за износот на дополнителната акциза ДАБ,
ДАД и ДАЕ соодветно ги известува Министерството за финансии и Царинската управа.”.
Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10).
Член 9
По членот 98 се додаваат два нови члена 98-а и 98-б, кои гласат:
„Член 98-а
Враќање на дел од платената акциза за гасно масло наменето за греење
(1) Лицата кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во
домаќинствата како и лицата кои го употребиле како гориво за греење во процес на
производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата,
имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.
(2) За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното
гасно масло наменето за греење, лицата од ставот (1) на овој член треба да се
евидентираат како корисници на обележано гасно масло наменето за греење во
Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење која ја води
Царинската управа и да добијат идентификациски број.
(3) Евидентирањето од ставот (2) на овој член Царинската управа го врши врз основа на
поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува неговите податоци за
идентификација (назив или име и презиме, седиште, адреса или адреса на живеење,
податоци за контакт, ЕДБ или ЕМБГ), како и податоци за локацијата на складирањето и
користењето на обележаното гасно масло наменето за греење, капацитетот на
резервоарите и техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното
гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како
додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.
(4) Надлежниот царински орган согласно со поднесеното барање од ставот (3) на овој
член врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за
евидентирање на лицата од ставот (1) на овој член со цел издавање на идентификацискиот
број од ставот (2) на овој член.
Член 98-б
Начин на враќање на дел од платената акциза за гасно масло наменето за греење и
потребна документација
(1) Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за
греење го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесеното барање за враќање
на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење.

7 од 9

Службен весник на РСМ, бр. 77 од 6.4.2021 година

(2) Враќањето на дел од платената акциза од ставот (1) на овој член се врши само за
набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во
домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво
за греење во индустријата за кое акцизата е пресметана и наплатена во висина која е
утврдена согласно со овој закон.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член содржи податоци за идентификацискиот број на
барателот, потрошената количина во даден период, намената и местото каде е потрошена
наведената количина на обележаното гасно масло наменето за греење, податоци од
фактури и/или увозни царински декларации за износите на платена акциза и количината
на набавено обележано гасно масло наменето за греење, како и податоци за банката и
сметката на која треба да се изврши враќањето на дел од платената акциза.
(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло
наменето за греење кое се користи во домаќинствата се приложува следнава
документација:
- фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење
во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во литри
и износот на платената акциза во висина утврдена согласно со овој закон,
- докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и
- доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински
обврски.
(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло
наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или
како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, се приложува
следнава документација:
- решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна
Македонија,
- детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за
греење во процесот на производство, местото и локацијата на производството каде што се
користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните простори
и/или простории, како и опремата која се користи за греење,
- фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или како додаток на
друг енергент како гориво за греење или царинска декларација за увезено гасно масло
наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина изразена во
литри и износот на платената акциза во висина утврдена согласно со овој закон,
- докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство,
- доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински
обврски и
- докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на
лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за греење
или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во периодот за
кој се бара враќање на дел од платената акциза.
(6) Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за
греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент
како гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на евидентираното
електронско барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето
добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни
документи кој го води Царинската управа.“.
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Член 10
Во член 104 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Обврската од ставот (2) на овој член не се однесува за безоловниот бензин со
содржина на олово до 0,013 грама на литар од членот 92 став (3) точка 1) алинеја 2 од овој
закон, на гасното масло како погонско гориво од членот 92 став (3) точка 2) алинеја 1 од
овој закон и на гасното масло како гориво за греење од членот 92 став (3) точка 2) алинеја
2 од овој закон, кога се менува износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД или ДАЕ од
член 92 став (3) точки 1 и 2 од овој закон.“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 11
Во член 114 став (3) во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се
додава запирка.
Во точката 6) точката на крајот од реченицата се брише, се додава сврзникот „и”.
По точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:
„7) пред издавањето на одобрението да поднесе гаранција за обезбедување на
акцизниот долг кој настанал или кој би можел да настане.”.
Во став (9) во точката 3) сврзникот „и“ на крајот на реченицата се брише и се додава
запирка.
Во точката 4) точката на крајот од реченицата се брише и се додава сврзникот „и”.
По точката 4) се додаваат четири нови точки 5), 6), 7) и 8), кои гласат:
„5) да обезбеди соодветно чување на акцизните добра;
6) да ги констатира загубите, односно кусоците на акцизните добра и да го извести
надлежниот царински орган;
7) да го следи обезбедувањето на акцизата и доколку е потребно да го зголеми износот
на гаранцијата и
8) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и/или
условите под кои е издадено одобрението и да побара измена на одобрението.”.
Во став (14) во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се додава
запирка.
Во точката 6) точката на крајот од реченицата се брише и се додава сврзникот „и”.
По точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:
„7) износот на гаранцијата е недоволен, а имателот на одобрение не го зголеми износот
на гаранција или не достави нова гаранција во временскиот период определен од
надлежниот царински орган.”.
Член 12
Во член 119 став (1) во точката 5) по зборовите: „член 72 став (12) точки 3) и 4)” се
додаваат зборовите: „член 98-а став (3), член 98-б став (3)”, a зборовите: „член 114 став
(14) точки 3) и 4)” се заменуваат со зборовите: „член 114 став (14) точки 3), 4) и 7)”.
Член 13
Одредбите од членот 13 ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на
Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија” брoj 275/19)
нема да се применуваат до 1 јануари 2022 година.
Одредбите од членот 13 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за
акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија” брoj 275/19) нема да се
применуваат до 1 јануари 2022 година.
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
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