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Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3 број

поштенски број населено место општина

телефон телефакс

е-пошта

2

2.1

3

4

Записник од дистрибутер од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол обележани со контролни марки 

Записник од попис на затечените залихи на подигнати контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол

Копија од објава на малопродажна цена во Службен весник

Пресметка на акциза

Записник од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол обележани со контролни марки

Записник од попис на затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол без контролни марки

Пополнува Царинска управа

1.1

БАРАЊЕ ЗА ДОПЛАТА НА АКЦИЗА* 

Даночен обврзник

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на малопродажна цена која е поголема од 

платената акциза за подигнатите контролни марки за обележување на тутунски добра (член 42-г став (3))

Записник од попис на затечени залихи на тутунски добра без контролни марки

Записник од попис на затечените залихи на подигнати контролни марки за обележување на тутунски добра

Записник од дистрибутер од попис на затечени залихи на тутунски добра обележани со контролни марки 

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на акциза која е поголема од платената акциза 

за подигнатите контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол (член 36-а став (3))

Доплата на акциза на затечена залиха при зголемување на акциза која е поголема од платената акциза 

за подигнатите контролни марки за обележување на тутунски добра (член 42-г став (3))

АК-ДА

Износ на дополнителна акциза 

Датум и број

на прием

ЕДБ на обврзникот

Податоци за акцизата

Прилози (документи/решенија/записници, пресметка на дополнителна акциза)

Записник од попис на затечени залихи на тутунски добра обележани со контролни марки

Основ за доплата на акцизата



5

Потпис

ЕМБГ                          5.1 

Име и презиме

ЕМБГ               5.2

Име и презиме

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување д д м м г г г г

Потпис

Датум на обработка д д м м г г г г

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1.1

1.2

1.3

2.1

3

4

5.1

5.2

Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата

За одговорни лица наведете:

Наведете го скратениот назив на фирмата

Пополнува Царинскaта управа

Одговорни лица 

   Одговорно лице

   Полномошник

*Барање за доплата на акциза во случаите од членовите 36-а став (3) и 42-г став (3) од Законот за акцизите

Впишете го износот на акцизата за доплаќање

Впишете го вашиот eдинствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи

Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На оваа адреса 

Царинската управа ќе ви доставува решенија, известување и др.                                                                            

Наведете ги по назив и број документите/решенијата/записниците/пресметката на акциза кои се доставуваат во прилог

Опис на основот и законските одредби по кој се бара доплаќање на акцизата 

Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.

Зависно од основот за барањето за враќање на акцизата во прилог се доставуваат наведените документи и по потреба како доказ и 

други дополнителни документи

Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата


