Службен весник на РМ, бр. 167 од 14.11.2014 година

20141675198
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
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
ноември 2014 година.
Бр. 07-4274/1
12 ноември 2014 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 ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Закон за акцизите („Службен весник на Република Македонија" број 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13 и 43/14) во членот 27 став (1) по точката 6) се додава
нова точка 7), која гласи:
„7) производите од тарифните подброеви 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00."
Точките 7, 8), 9), 10), 11) и 12) стануваат точки 8), 9), 10), 11), 12) и 13).
Член 2
Во членот 28 став (1) во точка 3) подточка 3.2. износот „4,876“ се заменува со износот
„4,900".
По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:
„6) Нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 = 84,6 ден/GЈ
(гигaџул)."
Во ставот (4) се додава нова реченица која гласи: „Рокот за поднесување на барањето е
12 месеци од денот на набавката или увозот на течниот нафтен гас."
Член 3
Во членот 30 став (1) по зборовите: „керозинот од тарифната ознака“ се додаваат
зборовите: „2710 19 21 00 и".
Ставот (2) се менува и гласи:
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„Минералните масла кои се увезуваат на акцизната територија мора да ги содржат
материите за обележување во количини пропишани со прописот од ставот 4 на овој член.
Увозникот е должен да достави потврда од странски даночен или царински орган, односно
од производителот или овластен обележувач, дека истото е обележано надвор од
акцизната територија и дека ги содржи материите за обележување во количини што се
пропишани врз основа на овој закон. Ако потврдата не се поднесе или ако таа не е
соодветен доказ, се смета дека минералното масло не е обележано.“
Член 4
Во членот 31- а по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Лицето кое врши дејност трговија на мало со минерални масла кои содржат
материи за обележување потребно е да води евиденција на купувачите по даночен број за
правните лица и единствен матичен број на граѓанинот и адреса на живеење за физичките
лица кои купуваат количини над 20 литри."
Во ставот (4) кој станува став (5), по зборот „масла“ се додаваат зборовите: "како и
формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (4) на овој член.“
Член 5
Во членот 61-а став (1) точката 10) се менува и гласи:
„не ги обележи гасните масла и керозинот со пропишаната боја и/ или други состојки,
користи необележано минерално масло ИЛИ складирањето не го врши на пропишаниот
начин (член 30 ставови (1), (2) и (3));“
Ставот (3) се менува и гласи:
„При повторување на прекршоците од став (1) точки 11), 13) и 14) на овој член од
сторителот на прекршокот ќе се одземе моторното возило кое користи минерални масла
кои содржат материи за обележување согласно со овој закон."
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Моторното возило се одзема и кога не е сопственост на сторителот на прекршокот.
(5) Примената на одредбите на овој став не влијае на правата на трети лица за
надомест на причинетата штета од сторителот на прекршокот.“
По ставот (4) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) При сторување на прекршок од ставот (1) точка 10) на овој член а во врска со член
30 став (2) од овој закон, Царинската управа на сторителот на прекршокот ќе му наложи
враќање на акцизното добро во странство.“
Член 6
Во членот 61-в во ставот (1) износот "1.500" се заменува со износот "4.000".
Член 7
По членот 61-в се додаваат два нови члена 61- г и 61- д кои гласат:
„Член 61-г
(1) За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција за
сторени прекршоци од овој Закон, надлежен е Царинскиот прекршочен орган.
(2) Прекршочна постапка за сторени прекршоци од овој Закон не може да се поведе ако
поминале повеќе од пет години од денот на извршување на прекршокот.
(3) Застареноста се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се презема
заради гонење на сторителот на прекршокот. Со секое прекинување на рокот застареноста
почнува одново да тече, но прекршочната постапка не може да се поведе ниту натаму да
се води по истекот на десет години од денот кога е сторен прекршокот.
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Член 61- д
(1) Изречената глоба не може да се изврши ако од денот на правосилноста поминале
повеќе од две години. Застарувањето на изречената глоба почнува да тече од денот кога
одлуката за прекршок станала правосилна.
(2) Застарувањето не тече за време за кое извршувањето не може да се превземе според
закон.
(3) Застарувањето се прекинува со секое дејствие на прекршочниот орган што го
превзема заради извршување на глобата. По секој прекин застарувањето почнува
повторно да тече. Застареноста на извршување на глобата настапува во секој случај кога
ќе измине двапати онолку време според кое се бара застареност на извршувањето.
(4) Во случаи на плаќање на глоба на рати застареноста почнува да тече од последната
рата, а во случај на одлагање на плаќањето по истекот на периодот за кој било одложено
плаќањето."
Член 8
Започнатите постапки за враќање на акциза за употребен течен нафтен гас во процес на
производството до денот на влегување во сила на овој закон ќе се завршат согласно
Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13 и 43/14).
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за акцизите.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија.
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