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Датум и број на прием

Акцизен период

Рок на подесување

Исправка на 

акцизна пријава

Ред.

бр

1 литри

1.1

1.2

1.3

2 денари

2.1

2.2

2.3

3 литри

3.1

3.2

3.3

4 литри

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7 денари

7.1

7.2

7.3

АКЦ - МНПП

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

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

Својство
директор/сопственик/овластено лице

Датум на 

поднесување

Потписник

Количина на пиво за тековен акцизен период 

       ВКУПНА АКЦИЗА (7.1+7.2+7.3)

Скратен назив и адреса на 

вистинско седиште за 

контакт

Даночен број

име и презиме (со печатни букви)

Потпис и печат

Количина на пиво без лиценца во литри (1.1)

Просечен степен на алкохол

АКЦ - МНПП

Опис

АКЦИЗНА ПРИЈАВА
за мали независни 

производители на пиво

Висина на акциза по стапка на повисоката група на мали производители (член 38-б)

Износ на акциза за доплата (6.1х 6.2 х 6.5)

Износ на акциза за доплата за претходни акцизни периоди (6.6)

Вкупен износ на акциза 

Акциза за пиво без лиценца за тековен акцизен период(5.4)

Акциза на пиво со лиценца за тековен акцизен период (5.5)

Износ за доплата на акциза од претходни акцизни периоди за пиво без лиценца 

Количина на пиво без лиценца (1.1 + 3.1)

Количина на пиво со лиценца (1.2 + 3.2)

Вкупно (4.1+4.2)

Акциза на пиво со лиценца

Вкупно

Количина на пиво со лиценца

Вкупно

Акциза на пиво без лиценца

Износ на акциза на пиво со лиценца (3.2 х 5.1 х 5.3)

Износ на акциза на пиво без лиценца (3.1х 5.1 х 5.2)

Просечен степен на алкохол

Пропишана специфична акциза од член 38-б за соодветна група на производители по количини (4.3)

Пропишана специфична акциза за пиво со лиценца (член 36 став 1)

Вкупна количина на пиво од претходните акцизни периоди и тековниот акцизен период 

Висина на акциза за тековен акцизен период 

Вкупна количина на пиво во претходните акцизни периоди од календарската година

Количина на пиво без лиценца

Количина на пиво со лиценца

Вкупно

Пресметана/платена акциза во претходните акцизни периоди од календарската година

Количина на пиво без лиценца

Разлика во стапки (6.4 - 6.3)

Висина на акциза по стапка на пониската група на мали производители (член 38-б )



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Реден број 1  - Вкупна количина на пиво во претходните акцизни периоди од календарската година

Реден број 2 - Пресметана/платена акциза во претходните акцизни периоди од календарската година

Реден број 3 - Количина на пиво за тековен акцизен период

Реден број 4 - Вкупна количина на пиво од претходните акцизни периоди и тековниот акцизен период 

Реден број 5 - Висина на акциза за тековен акцизен период 

Реден број 6 - Износ за доплата на акциза од претходни акцизни периоди за пиво без лиценца 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Реден број 7 - Вкупен износ на акциза 

Акцизната пријава за мал независен производител на пиво ја потпишува своерачно одговорното лице на трговското

друштво или од него овластено лице.

Се прикажува вкупниот износ на акциза кој малиот независен производител на пиво е должен да ја плати во законски

предвидениот рок, односно во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец и тоа прикажан по износ на акциза

за пиво без лиценца, пиво со лиценца, износот на акциза за доплата и вкупниот износ на акциза.

Се внесува вкупно произведената количина на пиво без лиценца во претходните акцизни периоди од календарската

година, степенот на алкохол, специфичните акцизи по групи на мали производители, разликата меѓу специфичната

акциза  за повисоката група на мали производители и за пониската група (член 38-б) и износот на акциза за доплата.

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Имателите на акцизна дозвола - мали независни производители на пиво се должни да поднесат акцизна пријава за мал

независен производител на пиво за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на

вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Се внесуваат количините на пиво одделно за пиво со лиценца и пиво без лиценца и вкупната произведена количина на

пиво за сите претходни акцизни периоди од почетокот на производството во текот на една календарска година. 

Се внесува вкупно пресметаната/платената акциза одделно и тоа акциза на пиво без лиценца, акциза на пиво со

лиценца и вкупната пресметана акциза на пиво за претходните акцизни периоди во календарската година во зависност

од степенот на алкохол во пивото.

Се внесуваат количините на пиво во литри одделно за пиво без лиценца, пиво со лиценца и вкупно произведената

количина на пиво за тековниот акцизен период.

Се внесуваат вкупните количини на пиво без лиценца, со лиценца и вкупната произведена количина на пиво во сите

претходни акцизни периоди од почетокот на производството во текот на една календарска година заклучно со тековниот

акцизен период. 

Се пресметува акцизата на пиво без лиценца според специфичната акциза од соодветната група за мали

производители и степенот на алкохол, акцизата на пиво со лиценца според спрецифичната акциза пропишана во член

36 став (1) и степенот на алкохол, како и вкупно пресметаната акциза за тековниот акцизен период.


