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1 Даночен обврзник

Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3 број

поштенски број населено место општина

телефон телефакс

2 Податоци за деловните простори за производство каде се користи течниот нафтен гас
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1.1

Датум и број
на прием

ЕДБ на обврзникот

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА ЗА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС

П.Г    

(2.2)

Адреса-улица, број, место и општина                                                                                                                            

(2.1)

Потрошена 

количина во 

кг како ПГ                     

(3.2)

Бр. на ф-ра 

за набавен 

ТНГ               

(3.5)

Вкупно 

потрошена 

количина во 

кг                    
(3.4)

Потрошена 

количина во 

КГ како 

ДММПГ (3.3)

Период од-

до (3.1)

80% акциза за 

враќање                 

(3.9)

Датум на   ф-

ра            

ЕЦД        

(3.7)

Број на ЕЦД 

за увезен 

ТНГ               

(3.6)

Пресметена 

акциза за 

потр.ТНГ (3.8)

 

Пополнува Царинска управа

Вкупно:

3 Податоци за враќање на акцизата



АК-ТНГ
4 Одговорни лица 

Потпис

ЕМБГ        4.1                   4.1

Име и презиме

ЕМБГ                 4.2

Име и презиме

5 Прилози

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување д д м м г г г г

Потпис

Датум на обработка д д м м г г г г

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубрика "Прилози" и означете со "x" пред називот на секој документ што 

гоприложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.

   Одговорно лице

   Полномошник

Изјава согласно член 31-а став 1 точка 6 од правилник

Доказ за оправданост за враќање на акцизата од евиденцијата на 

барателот

Изјава на одговорното лице согласно член 31-а став 1 точка 3 или 

согласно член 31-а став 1 точка 4 од Правилникот

Потпис од судскиот или друг регистер од кој може да се види 

дејноста

Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (кг) на ТНГ како додаток на друго минерално масло како 

погонско гориво. 

Пополнува Царински управа

Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи

Впишете ја адресата (улица, број, населено моесто и општина) каде се користи течниот нафтен гас во процесот на производство.

Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На ова адреса Царинската 

управа ќе Ви доставува решенија, известување и др.                                                                            НАПОМЕНА: Неточноста на овој 

податок може да предизвика ваше ненавремено информирање и други последици по Вашето работење

Впишете го временскиот период (пр.15.07-30.07.2011) за која барате враќање на акциза за употребениот течен нафтен гас.

Впишете до гатумот на на фактурата или на царинската декларација

Впишете го "S" бројот од царинската деклерација со која е увезен течниот нафтен гас за која барате враќање на акциза

Впишете го бројот на фактура со која е набавен течниот нафтен гас за која барате враќање на акциза 

Впишете ја вкупната употребена количина на течен нафтен гас во килограми (кг) како погонско гориво и како додаток на друго 

минерално масло како погонско гориво.

Едиствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата

Едиствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата

Впишете го износот на акцизата за враќање

Впишете го износот на пресметена акциза за потрошен течен нафтен гас

За одговорни лица наведете:

Подетален опис на дејност за која се користи течен нафтен гас како 

погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско 

гориво во индустријата

Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (кг) на ТНГ како погонско гориво.

ДММПГ-означете со "x" ако течниот нафтен гас е користено како додаток на друго минерално масло како погонско гориво

П.Г.- озбачете со "x" ако течниот нафтен гас е користен како погонско готиво

Наведете го скратениот назив на фирмата

Царинска декларација за увозен течен нафтен гас

Фактура за набавен течен нафтен гас


