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4 Одговорни лица

Потпис

Лице одговорно
за работењето на
акцизниот склад

- ЕМБГ

Полномошник

- ЕМБГ

4.1

- Име и презиме

4.2

- Име и презиме

5 Прилози
Тековна состојба Централен регистар на Република Македонија

Опис на дејноста и вид на акцизнотот добро за кое се бара акцизна дозвола

Копија од поднесени годишни пресметки во последните две години
со потврда за прием од централен регистар

Опис на транспортните постапки и видови на пакувања
Изјава за испорачаните количини на акцизни добра по видови во
предходната календарска година

Потврда од Управа за јавни приходи дека барателот редовно ги
исполнува даночните обврски

Опис на поединечните производни постапки(во случај кога се бара
акцизна дозвола за производство или преработка на акцизни производи)

Уверение од надлежен суд или потврда од Централен регистар дека
против барателот не е отпочната постапка за стечај или ликвидација

Опис на начинот на прием, складирање и испорака на акцизните добра
и евиденцијата за нивното движење

Уверение од надлежен суд дека против барателот и одговорното
лице не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност

Податоци за испраќањето на акцизните добра од акцизниот склад по вид,
количина и пакување во една календарска година

Податоци и технички опис на просториите што се предвидуваат за
акцизен склад, нацрт на акцизниот склад и скица на околината на складот

Опис и локација на производните и складишните простории
Подетален опис на акцизната дејност со набројување на видовите на
постапките што ќе се извршуваат во акцизниот склад

Документи од надлежните управни, односно инспекцискиоргани и тоа:
Доказите согласно член 12 став 2 од Правилникот за спроведување на
Законот за акцизите

Податоци за опремата потребна за извршување на акцизната дејност

Податоци за уредите кои овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со
меѓународните стандарди и одобрение од надлежен орган за стандардизација и метрологија за прецизноста на мерните инструменти

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни
Датум на поднесување
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Потпис и печат

Датум на обработка

Пополнувач Царинска Управа

Потпис на обработувачот
Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1.1 Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
1.2 Наведете го називот (фирмата) што вообичаено ја користите во секојдневното работење.
1.3 Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса Царинската Управа ќе Ви доставува пријави, решенија, известувања и др.
НАПОМЕНА: Неточноста на овој податок може да предизвика Ваше ненавремено информирање и други последици по
Вашето работење.
Доколку имате повеќе од 6 акцизни складови, приложете дополнителен список со бараните податоци. За секој акцизен склад наведете:
2.1 Адреса (улица, број, населено место и општина).
2.2 Пр - Означете со „х“ ако складот се користи за производство за акцизни добра (во првиот ред).
2.3 ПСИ - Означете со „х“ ако складот се користи за примање, складирање и испраќање на акцизни добра (во вториот ред).
2.4 Единствен матичен број на граѓанин, име, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за потпишување на акцизните
документи за тој склад.
2.5 о/з - Означете со „о“ ако складот е отворен, односно со „з“ ако складот е затворен извршете негово одјавување.
Доколку барате дозвола за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со бараните податоци.
За сите видови акцизни добра за кои се бара акцизна дозвола наведете:
3.1 Вид на акцизно добро.
3.2 Тафифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.
3.3 Планирана количина за производство или складирање.
3.4 Единица мерка во која е изразена количината - литри (л), килограми (кг), парчиња(парч.).
3.5 Пр - означете со „х“ ако барате дозвола за производство на акцизно добро.
3.6 ПСИ - означете со „х“ ако барате дозвола за прием, складирање и испраќање на акцизното добро.
За одговорните лица наведете:
4.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за работењето на акцизните складови.
4.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за работењто на
акцизните складови.
Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката „Прилози“ и означете со „х“ пред називот на секој документ што го
приложувате. Треба да приложите соодветен број нацрти, скици на околината и технички опис на просториите за сите складови, како и
соодветен број одобренија од надлежниот орган за стандардизација и методологија за сите мерни уреди кои ги користите во складот.
Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето и ставете печат.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

