Службен весник на РМ, бр. 129 од 31.07.2015 година

20151293766
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули
2015 година.
Бр. 08-3395/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08,
48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13и 15/15) во членот 259 ставот (1) се
менува и гласи:
„Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му предложи една
од забрзаните постапки за порамнување, кога е тоа пропишано со закон “.
Во ставот (2) зборовите „и посредување“ се бришат.
Член 2
Членот 259-а се менува и гласи:
„Член 259-а
(1) Кога царинскиот службеник ќе утврди дека е сторен царински прекршок на
сторителот ќе му врачи мандатен платен налог, освен за царинските прекршоци за кои со
овој закон е предвидена посебната прекршочна мерка одземање на стока.
(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето
на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот
службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово
извршување.
(3) Сторителот кој што со заминување заради престој во странство би можел да го
одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со
мандатниот платен налог.

1 од 3

Службен весник на РМ, бр. 129 од 31.07.2015 година

(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка може
привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката
исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго 8 дена од
денот на одземањето.
(5) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за издадените
мандатни платни налози од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.“
Член 3
Во членот 261 ставот (2) се менува и гласи:
„Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, таа се
враќа, заради спроведување на царински дозволено постапување или употреба на стока.“
Член 4
Во членот 263 во ставот (1) зборовите „5.000 до 100.000“ се заменуваат со бројот
„33.000“ а пред запирката се додаваат зборовите „и трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3), бројот „15.000“ се заменува со бројот „4.950“.
Член 5
Во членот 264 во ставот (1) зборовите „1.000 до 30.000“ се заменуваат со бројот „8.000“
а пред запирката се додаваат зборовите „и трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) бројот „5.000“ се заменува со бројот „1.200“.
Член 6
Во членот 265 во ставот (1) зборот „кое “ се заменува со зборовите „односно трговец
поединец, кој “, а зборовите „5.000 до 100.000“ се заменуваат со бројот „33.000“, а
зборовите „1.000 до 30.000“ се заменуваат со бројот „8.000“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) зборовите „500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите „500 до 4950“, а
зборовите „200 до 5000“ се заменуваат со зборовите „200 до 1200“.
Член 7
Членот 266 се менува и гласи:
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„(1) По утврдување на царински прекршок од членот 263 став 1) точки 10 и 11, членот
264 или членот 265 во врска со членот 263 став 1) точки 10 и 11 и членот 264 на овој
закон, царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен
налог во износ од 500 евра во денарска противвредност за правно лице и трговец
поединец, односно во износ од 100 евра во денарска противвредност за физичко лице.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец за прекршокот од став (1) на овој член.
(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето
на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот
службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово
извршување. “
Член 8
По членот 266, се додава нов член 266-а кој гласи:
„ 266-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши
согласно Законот за прекршоците.“
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
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