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584. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Ре-
публика Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 
Се прогласува Законот за Царинската тарифа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 март 2003 го-

дина. 
 
Бр. 07-1375/1                Претседател 

25 март 2003 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                                   Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 

Член 1 
Со овој закон и Царинската тарифа која е негов составен дел, се пропишуваат: 
1. Правилата за начинот на пресметка на царината; 
2. Системот на имиња на стоката која се увезува, внесува или прима во царинското подрачје 

на Република Македонија, односно извезува, изнесува или испраќа од царинското подрачје на Ре-
публика Македонија распореден по оддели и глави на Царинската тарифа; 

3. Системот на нумеричко означување на стоката (тарифни броеви и тарифни ознаки) во Ца-
ринската тарифа;  

4. Правилата за распоредување на стоката во тарифни броеви и тарифни подброеви, како и 
тарифни ставови на Царинската тарифа;   

5. Царинските давачки кои се применуваат и 
6. Задолжителните единечни мерки за сите тарифни ознаки, во зависност од видот на стоката 

што се извезува, односно увезува. 
 

Член 2 
Царинските давачки кои се определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на 

овој закон, се применуваат за стоката со потекло од земјите членки на Светската трговска органи-
зација, земјите со кои Република Македонија има склучено договори во кои е содржана клаузулата 
за најповластена нација или со земјите кои оваа клаузула ја применуваат на стоката со потекло од 
Република Македонија.  

За стоката со потекло од земјите со кои Република Македонија има склучено договори за пре-
ференцијални трговски режими, се применуваат царинските давачки кои се определени со тие до-
говори.  
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За стоката со потекло од земјите кои не се наведени во ставовите 1 и 2 на овој член, се приме-
нуваат царинските давачки кои се за 70% повисоки од царинските давачки определени со овој за-
кон, а за стоката за која е определена царинска давачка "слободно"("сл") се применува царинската 
давачка од 30%. Владата на Република Македонија ги определува земјите на кои се применуваат 
одредбите од овој став. 

Член 3 
Царинската давачка се пресметува со примена на стапката која е определена во колоната број 3 

од Царинската тарифа, на царинската вредност на стоката. 
По исклучок, на стоката за која во колоната број 3 на Царинската тарифа е определен и износ 

на царинска давачка по единечна мерка, на пресметаната царинската давачка од ставот 1 на овој 
член се додава и износот на царината по единечна мерка пресметана врз основа на количината на 
стоката која се увезува.  

Вкупниот износ на царината пресметан со примена на ставовите 1 и 2 на овој член не смее да го 
надминува износот на царината пресметан на царинската вредност на стоката со примената на 
стапката "мах." означена во колоната број 3 на Царинската тарифа. 

Ако вкупно пресметаниот износ на царината од ставовите 1 и 2 на овој член е поголем од најви-
соко дозволениот износ на царина од став 3 на овој член, ќе се наплати највисоко дозволениот из-
нос на царина. Ако вкупно пресметаниот износ на царина од ставовите 1 и 2 на овој член е помал 
од највисоко дозволениот износ на царина, ќе се наплати износот на царина од ставовите 1 и 2 на 
овој член. 

Пресметувањето на еврото во домашна валута, за определување на износот на царина кога ца-
ринската давачка е изразена по единечна мерка, ќе се врши според курсот утврден на денот на на-
станување на царинскиот долг, во согласност со прописите за девизното работење. 

 
Член 4 

Владата на Република Македонија во тековната година ја усогласува Царинската тарифа за на-
редната година согласно со превземените обврски од Законот за ратификација на Протоколот за 
пристапување на Република Македонија кон Светската трговска организација и ја објавува во 
"Службен весник на Република Македонија", најдоцна до 30 ноември во тековната година. 

 
Член 5 

Владата на Република Македонија може да го менува, односно дополнува системот на имиња и 
нумерички ознаки во Царинската тарифа, како и задолжителните единечни мерки, согласно Законот 
за ратификација на Конвенцијата за хармонизиран систем на имиња, шифри и ознаки на стоките. 

 
Член 6 

Производи кои привремено се увезуваат заради облагородување, можат на барање на декларан-
тот, да се распоредат во тарифната ознака на главните и споредните добиени производи во проце-
сот на облагородување. 

Член 7 
За несоставени производи или за производи во разглобена состојба чии делови се увезуваат 

сукцесивно, преку една или повеќе царинарници може, на барање на декларантот, да се распоредат 
во тарифната ознака за составениот производ, со примена на стапка на царина за составениот фи-
нален производ. 

Постапката на царинење на производите од став 1 на овој член ја пропишува министерот за фи-
нансии. 

Член 8 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за Царин-

ската тарифа ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 45/97, 61/97, 26/98, 15/01, 
16/01, 104/01, 21/02 и 90/02). 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 4 април 2003 година. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































