AK-02
Пополнува Царинска управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ
ЗА АКЦИЗНО ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ
1 Даночен обврзник
ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив – фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

број
поштенски број
поштенски број
поштенски број
телефон

населено место

општина

телефакс

2 Податоци за деловните простории во кои се сместуваат акцизно повластените добра

Ред бр.
бр

Адреса – улица, број, место и општина (2.1.)

Пр (2.2)

Скл (2.3)

о/з (2.4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

3 Видови на акцизни добра
Ред бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид (3.1)

Тарифна ознака (3.2)

Количина (3.3)

Един.мерка (3.4) Пр.(3.5)

ПСИ(3.6)

AK-02
4 Одговорни лица
Потпис

Лице одговорно за
користење на акцизноповластените добра

- ЕМБГ
- Име и презиме

Полномошник

- ЕМБГ

4.1

4.2

- Име и презиме
5 Прилози
Тековна состојба од Централен регистар на Република
Македонија
Потврда од Централен регистар дека против барателот
не е отпочната постапка за стечај или ликвидација
Копија од поднесени годишни пресметки во последните
две години со потврда за прием од Централен регистар
Потврда од Управа за јавни приходи дека барателот
редовно ги исполнува даночните обврски
Опис на видот, количината и намената за акцизното добро
за кое се бара одобрение за акцизно повластено користење
Опис на начинот на прием и складирање на акцизните
добра и евиденција за нивното движење

Природа и опис на поединечни производни постапки
Опис на просториите во кои ќе бидат сместени акцизноповластените добра
Опис на мерните инструменти со кои ќе се утврдува количината
на акцизните добра и сертификат од надлежен орган за стандардизација
и метрологија, освен во случај кога акцизното добро се набавува во
стандардни пакувања
Докази согласно член 22 став 1 точки 9,10 и 11 од Правилникот
за спроведување на Законот за акцизите
Подетален опис на дејноста за која се користат акцизните добра

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

Датум на обработка

Пополнува Царинска управа

Потпис на обработувачот
Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
1.1 Впишете го Вашиот 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 10 деловни простории на различни локации во кои ќе сместувате акцизно-повластени добра, приложете
дополнителен список со бараните податоци. За секоја деловна просторија во која ќе сместувате акцизно-повластени добра наведете
2.1 Адреса (улица, број, населено место и општина)
2.2 Пр – Означете со „х“ ако просториите се производствени
2.3 Скл – Означете со „х“ ако просториите се складишни
2.4
о/з – Означете со „о“ ако просториите се користат, односно „з“ ако просториите повеќе не се користат за скадирање на акцизно
повластени добра и ги одјавувате
Доколку барате одобрение за акцизно–повластено користење за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со
бараните податоци. За сите видови акцизни добра за кои се бара одобрение за акцизно-повластено користење наведете:
3.1
Вид на акцизно добро
3.2
Тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа
3.3
Планирана количина за производство и скалдирање
3.4
Единица мерка во која е изразена количината – литри (л), килограми (кг), парчиња (парч.)
3.5
Пр – означете со „х“ ако барате одобрение за производство на акцизно добро
3.6
ПСИ – означете со „х“ ако барате одобрение за складирање на акцизното добро
За одговорните лица наведете:
4.1
Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за користењето на акцизно-повластените
добра
4.2
Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за користењето на
акцизно-повластените добра
Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката „Прилози“ и означете со „х“ пред називот на секој документ што го
приложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето и ставете печат.

