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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите  („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 32/01, 50/01, исправка 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 
105/09 и 34/10), министерот за финансии донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

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

Република Македонија” бр.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 и 46/10), во  член 16 ставовите (2) и (3) се 
менуваат и гласат: 

„При транспортот на акцизните добра во постапка на непостоење на услови за 
настанување на акцизен долг согласно член 11 став 2 од Законот за акцизите, акцизниот 
документ се пополнува од страна на испраќачот, а листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот 
документ го пратат доброто до појдовниот царински орган каде се врши извозното 
царинење и започнува транзитната постапка, односно добрата се ставаат под царински 
надзор. По ставањето на увид на добрата кај појдовниот царински орган, истиот ги 
оверува листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ. Појдовниот царински орган го 
задржува листот со број 2 во својата евиденција, листот број 3 го враќа на испраќачот на 
доброто за негова евиденција, а листот број 4 го испраќа во Централната управа на 
Царинската управа.   

При транспортот на акцизните добра во постапка на непостоење на услови за 
настанување на акцизен долг согласно член 11 став 3 од Законот за акцизите, акцизниот 
документ се пополнува од увозникот-примател (имател на акцизна дозвола или имател на 
акцизно одобрение) и се поднесува кај царинскиот орган заедно со царинската 
декларација со која престанува царинскиот надзор во смисла на член 1 од овој правилник. 
Царинскиот орган го оверува акцизниот документ (листовите со број 1, 2, 3 и 4) и листот 
со број 1 го задржува во својата евиденција, а листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот 
документ го пратат доброто до примателот. Увозникот-примател по приемот на доброто 
ги оверува листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ, го задржува листот со број 2 
во својата евиденција, а листовите со број 3 и 4 од акцизниот документ ги доставува до 
царинскиот орган каде што е извршено увозното царинење најдоцна во рок од три работни 
дена по приемот на добрата. Царинскиот орган ги оверува листовите со број 3 и 4, листот 
број 3 го задржува во својата евиденција, а листот број 4 го испраќа во Централната 
управа на Царинската управа.“ 

 
Член 2 

Во членот 34 ставот (9) се менува и гласи: 
„Имателот на акцизната дозвола или увозникот, своите месечни потреби од контролни 

марки ги пријавуваат од 1-ви до 05-ти во тековниот месец за наредниот месец. Со 
пријавата П-МЕА доставуваат и доказ за платените трошоци за печатење, транспорт, 
чување и издавање на контролните марки кои ги пријавуваат.“ 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Издавање на контролните марки се врши по барање на имателот на акцизната дозвола 

или увозникот еднаш неделно.“ 
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Член 3 
Во членот 39 ставот (9) се менува и гласи: 
„Имателот на акцизната дозвола или увозникот, своите месечни потреби од контролни 

марки ги пријавуваат од 5-ти до 10-ти во тековниот месец за наредниот месец. Со 
пријавата П-ТД доставуваат и доказ за платените трошоци за печатење, транспорт, чување 
и издавање на контролните марки кои ги пријавуваат.“ 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Издавање на контролните марки се врши по барање на имателот на акцизната дозвола 

или увозникот еднаш неделно.“ 
 

Член 4 
Обрасците “АД”, “АК-01”, “АК-02”, “АКЦ-ММ”, “АКЦ-ААП”, “АКЦ-ПА”, “АК-ТНГ”, 

“П-МЕА”, “Б-МЕА”, “П-ТД”, и “Б-ТД” се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во 
прилог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Обрасците на контролните марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол и 
обрасците на контролните марки за обележување на тутунски добра, се заменуваат со 
нови обрасци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 20-21297/2  
29 јуни 2010 година                                                                              Министер за финансии, 

 Скопје                                                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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