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ДО:
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ

за ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од
плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување
на минерални масла и на патнички автомобили
Молам Министерство за финансии согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон,
член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, член 32 став (3)
став (4) и член 51-в став (1) и став (2) од Законот за акцизите да ни издаде потврда со која го
потврдува остварувањето на ослободувањето при увоз на добра-стоки потребни за реализација
на проектот, за добра-стоки содржани во ова барање:

1.ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ:

Назив (име) на проектот:
Број на проектот под кој е регистриран
во Владата на Република МакедонијаСекретаријат за европски прашања:
Даночен број на проектот:
Назив (име) на имплементаторот на
проектот:
Име и презиме на одговорното лице:
Краен корисник на проектот:

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Име на лице за контакт:
Телефонски број
Е- пошта

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБРА-СТОКИ ЗА КОИ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ:

Реден
број

1

Број и датум на
фактура
/профактура
/договор во кои е
содржано
доброто-стоката
2

Oпис на добрата-стоките
(марка, вид, тип, )

Тарифна
ознака

3

4

Количина

5

Вредност на
доброто-стоката во
странска валута
6

ВКУПНО:

Вкупната вредност на добрата-стоките за кои се бара ослободување според документот
од странскиот испорачател е во износ од _____________________________изразена во
странска валута.

4. ПОТВРДА ОД КРАЕН КОРИСНИК НА ПРОЕКТОТ:
Назив на крајниот корисник:
Име на одговорно лице :
Потпис на одговорно лице:
Потврдувам дека горе наведените добра-стоки кои се предмет на увоз се за цели на
реализација на горе наведениот проектот

5. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО:
1.
2.

копија од потврда од Владата на Република Македонија - Секретаријат за
европски прашања за регистрација на проектот.
фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски
испорачател, а во која како примател е наведен називот на проектот и
имплементаторот на проектот кои се назначени на потврдата за регистрација на
проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски
прашања и во која како даночен број е наведен едиствениот даночен број на
проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Документот од точка 1 Министерството за финансии може да го прибави по службена
должност по претходна согласност на подносителот на барањето личните податоци да
бидат употребени во постапката за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок
на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на
проект за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и
за сметка на институцијата од која е прибавен.
1.Согласен
2.Несогласен
Датум и место на поднесување

___________________________________________

Барател
(функција, име, презиме и потпис на
овластено лице
за проектот)
МП

_________________________________

6. ПОДАТОЦИ ВО ПОТВРДАТА КОЈА ЈА ПОПОЛУВА И ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ
П О Т В Р Д А1
Врз основа на барањето за издавање на потврда добиено на
ден____________________ година, Министерството за финансии, согласно член 4 од
„Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни
давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за
реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на
договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој
договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни
давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на
ослободувањето како и потребната документација Службен Весник на Република
Македонија бр._____________, потврдува дека проектот:
1

Ве молиме овој дел да не го пополнувате, бидејќи истиот го пополнува Министерството за
финансии

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
/назив и број на проектот, назначен на потврдата за регистрација на проектот во
Владата на Република Македонија-Секретаријат за европски прашања /
при увоз на добра-стоки во Република Македонија согласно член 198 став (1) точка 2) и 3)
од Царинскиот закон, член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на
додадена вредност, член 32 став (3) и (4) и член 51-в став (1) и (2) од Законот за акцизите,
наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни
давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални
масла и на патнички автомобили.
Ослободувањето се однесува за добрата-стоките наведени во следните документи кои
се
приложени
кон
барањето
(фактура,
про-фактура
или
договор
за
купопродажба)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Потврдата се издава во 2 (два) оригинални примероци, од кои еден е за барателот, а
другиот за потребите на Министерството за финансии.

___________________
(број на потврдата)
_________________________________
(датум на издавање на потврдата)

М. П.

___________________________
(потпис на овластено лице)

