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Вкупна акциза

Изјавувам по полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Својство

Датум на 

поднесување

Авионски бензин 

2

1.2. Назив и адреса на 

седиште

7. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Безоловен моторен бензин БМБ-95

Безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар)

Оловен моторен бензин (МБ-98)

Моторен бензин МБ-96 (премиум)

Датум и број на прием

Оловен моторен бензин (МБ-86)

          (пополнува Царинска управа)

Безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум)

Дизел гориво Еуродизел (Д-Е IV)

Гасно масло - погонско гориво (Д-2)

Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ)

Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ-1)

Мазут М-1 и Мазут М-2

Еуродизел БС (Д-Е V)

Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)

Безоловен моторен бензин БМБ-98 (супер)

АКЦ - ДАММ

АКЦИЗНА ПРИЈАВА ЗА ДОПЛАТА НА АКЦИЗА

Вид на минерално масло

Масло за ложење

Керозин - гориво за греење

Керозин - погонско гориво

Гориво за дизел мотори Д (дизел)

ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

1.1. Единствен даночен број 

(ЕДБ)

Безоловен моторен бензин БМБ-91 (регулар)

Минерални масла од чл.29

Потписник
име и презиме (со печатни букви)

Нафтен кокс

Гасно масло - погонско гориво (Д-1)

Еуросупер БС-98

Еуросупер БС-95

Препарати од чл. 29

Мазут М-1 (М-1 НС)

Течен нафтен гас - погонско гориво

Течен нафтен гас - гориво за греење

Потпис и печат



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1.1

1.2 Наведете го називот на правното лице и адресата на седиштето . 

1.3

2

4

5

6

7

на бензинските станици за малопродажба - количина за секој  резервоар поединечно , вклучително и затечени количини во транспортните 

средства-цистерни,

во склад за трговија на големо - количина затечена во резервоарите, вклучително и затечени количини во транспортните средства-цистерни. 

Во зависност од видот на минералното масло пополнете ги полињата од колоните 4, 5 и 6

Наведете го датумот на поднесување на акцизната пријава. (Рокот за поднесување е најдоцна 30 дена од денот на зголемување на акцизата)

Впишете го единствениот даночен број добиен од Управата за јавни приходи

Впишете го износот на акциза за доплата искажан во денари како производ од количината на залиха и разлика во акцизата (6= 4х5)

Податоци за подносителот на акцизна пријава (име и презиме и својство на потписникот на акцизната пријава и датумот на поднесување и 

задолжително потпишете го барањето)

* Под вкупна количина се подразбира следната збирна количина: 

Впишете ја разликата во акцизата искажана во денари 

Впишете ја вкупната количина* на минерално масло од пописот на залиха искажана во единица мерка од колона 3






