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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, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08 и 105/09), 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“ 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 и 94/09), во член 4 во ставовите (2) и (4), во член 6 во ставот (3), 
член 10, член 12 во ставовите (1), (3) и (4), член 16 во ставовите (1), (2), (3) и (5), член 19 во 
ставот (1) во точка 4, член 21 во ставот (1), член 22 во ставовите (1) и (2), член 26 во 
ставовите (1) и (2), член 27 во ставовите (2), (3) и (4), член 29 во ставот (3) точка 1 и став (4) 
точка 1, член 31 во ставот (3), член 31-а во ставовите (2) и (3), член 34 во ставовите (5), (6), 
(7), (8), (10) и (16), член 35 во ставот (3), член 36 во ставот (3), член 37 во ставот (2), член 39 
во ставовите (5), (6), (7), (8), (10) и (15),  член 41 во ставовите (4), (6) и (7), член 42 во 
ставовите (3), (4) и (7) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: 
„Царинска управа“. 

 
Член 2 

Во членот 11 во ставот (2) зборовите: „Законот за стокови резерви“ се заменуваат со 
зборовите: „Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати и Закон за 
стоковни резерви“. 

 
Член 3 

Во членот 17 во точката 1 зборовите: „до Управата за јавни приходи или“ се бришат. 
 

Член 4 
По член 24 се додаваат два нови нови члена 24-а и 24-б кои гласат: 

 
„Член 24-а 

Постапка за враќање на акцизата кон странски дипломатски или конзуларни 
претставништва, како и кон нивните членови 

 
(1) Барањето за враќање на платената акциза според член 24 став (3) од Законот за 

акцизите се поднесува до Министерството за надворешни работи најдоцна до 30-ти јуни 
од календарската година која следи по календарската година во која подносителот на 
барањето го извршил прометот.  

(2) Побарувањата за враќање на платената акциза се докажуваат преку доставување 
фактури и сметки во оригинал. 

(3) Министерството за надворешни работи го доставува барањето до Царинската 
управа, која пред одлучување на барањето ги проверува податоците дадени од 
подносителот на барањето. 
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Член 24-б 
Постапка за враќање на акцизата кон меѓународни организации и нивните членови 

 
(1) Доколку меѓународните спогодби кои важат во Република Македонија предвидуваат 

ослободување на прометот на добра кон меѓународни организации и нивни членови од 
индиректни даноци, а ослободувањето може да се одобри и по пат на враќање, во тој 
случај врз основа на член 24 став (3) од Законот за акцизите, ќе се применува постапката 
на враќање на акцизата според одредбите од став (2), (3) и (4) од овој член. 

(2) Барањето за враќање на платената акциза се поднесува до Министерството за 
надворешни работи најдоцна до 30-ти јуни од календарската година која следи по 
календарската година, во која е извршен прометот кон подносителот на барањето. 

(3) Побарувањата за враќање на платената акциза се докажуваат преку доставување 
фактури и сметки во оригинал.  

(4) Министерството за надворешни работи го доставува барањето до Царинската 
управа, која пред одлучување по барањето ги проверува податоците дадени од 
подносителот на барањето.“ 

 
Член 5 

Обрасците „АК-01“, „АД“, „АКЦ-ММ“, „АКЦ-ААП“, „АКЦ-ПА“, „АК-02“, „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 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 

 
  Бр. 20-33540/1 

5 октомври 2009 година                Министер за финансии, 
      Скопје                               м-р Зоран Ставрески, с.р.              
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