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Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3 број

поштенски број населено место општина

телефон телефакс

е-пошта
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Износ на акциза 3.1

Вид на акциза 3.2

Уплатна сметка 3.3

Приходна шифра 3.4
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Уништени или денатурирани акцизни добра со платена акциза под царински надзор (член 26 став (1) точка 2))

Докажливо оштетени контролни марки при нивното печатење со платена акциза за обележување на тутунски добра (член 26 став 

(3))

Изјава за причините за враќањето на добрата во акцизниот склад

Записник кој го потпишуваат овластените лица од Царинска управа и овластени лица од барателот за уништување или 

денатурирање

Депонент банка

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА *

Податоци за акцизата

Број на решение со кое се задолжени оштетените контролни марки залепени на табак хартија

Основ за враќање на акцизата

1.1

Сметка број

Доказ за платената акциза

Испратница и фактура од лицето кое ги враќа добрата на имателот на акцизната дозвола

Пополнува Царинската управа

Враќање на акцизни добра со платена акциза во акцизен склад (член 26 став (1) точка 1))

Датум и број

на прием

ЕДБ на обврзникот

Даночен обврзник

Податоци за банкарската сметка на која ќе се изврши враќањето на акцизата

Прилози (документи за докажување на основаноста на барањето и доказ за платената 

Фактура за набавени акцизни добра

Записник заверен од овластени лица од барателот со листа на оштетени контролни марки по сериски број 
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Потпис

ЕМБГ                          6.1 

Име и презиме

ЕМБГ               6.2

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

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4
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6.1

6.2

Одговорни лица 

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

Сметка на која треба да изврши враќањето на акцизата

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

Впишете го износот на акцизата за враќање

   Одговорно лице

   Полномошник

* Барање за враќање на акциза во случаите од член 26 од Законот за акцизите и член 29 и член 29а од Правилникот за спроведување 

на Законот за акцизите

За одговорни лица наведете:

Назив и број на документите кои се доставуваат во прилог, а кои служат за доказ за исполнетост на условите за враќање на 

акцизата и доказ дека е платена акцизата

Впишете ја приходната шифра на која е платена акцизата

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

Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.

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

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

Пополнува Царинската управа

Впишете ја уплатната сметка на која е платена акцизата

Впишете го основот по кој е платена акцизата

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

Наведете го скратениот назив на фирмата

Назив и седиште на депонент банка 


