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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на 

Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 
44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 
106/12, 187/13 и 98/14), во членот 4 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со 
запирка и се додават зборовите „освен нафтен кокс од членот 28 став (1) точка 6) од 
Законот за акцизите“.

Член 2
Во членот 7 во точката 1 бројот „5.000.000,00“ се заменува со бројот „1.000.000,00“.

Член 3
Во членот 26 став (1) зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со 

зборовите „Царинската управа“.

Член 4
Во членот 33-а став (1) по зборот „трговија“ се додаваат зборовите „на мало“.

Член 5
Во членот 33-б став (1) по зборот „трговија“ се додаваат зборовите „на мало“.
Во ставот (4) алинеа 17 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и 

запирка.
Во ставот (4) алинеа 18 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка 

и се додаваат четири нови  алинеи 19, 20, 21 и 22 кои гласат:
„ - единствен даночен број за правното лице купувач на минерално масло кое содржи 

материи за обележување;
– име и презиме на физичко лице купувач на минерално масло кое содржи материи за 

обележување во количина над 20 литри;
– единствен матичен број на граѓанинот за физичко лице купувач на минерално масло 

кое содржи материи за обележување во количина над 20 литри и
– адреса на физичкото лице купувач на минерално масло кое содржи материи за 

обележување во количина над 20 литри.“
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) За користење на податоците од став (4) алинеи 20, 21 и 22 е неопходна согласност 

од физичкото лице имател на информациите.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 6
По членот 33-б се додава нов член 33-в кој гласи:
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„ Член 33-в
Енергетска вредност на нафтен кокс
За утврдување на енергетската вредност на нафтен кокс увозникот доставува потврда за 

квалитет издадена од институција која врши анализа согласно меѓународно признати 
стандарди, во кој е искажана бруто калоричната вредност на нафтениот кокс.“

Член 7
Во членот 34 во ставот (13) по точката се додава нова реченица која гласи:
„По исклучок, на барање на имателот на акцизна дозвола или увозникот, во случаите 

кога се користат нестандардни пакувања, ексклузивни серии, ограничени количини 
наменети за промотивни цели и слично, Царинската управа може да одобри издавање на 
контролни марки во број помал од 600 парчиња.“

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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21 ноември 2014 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.


