
АК-ДРУАПД

  

1

Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3 број

поштенски број населено место општина

телефон телефакс

е-пошта

2

2.1

2.2

3

4 Прилог

5

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

Примени количини според видот на акцизните добра

Потпис на примателот

Датум и број

на прием

Документот кој ќе се употребува како упростен акцизен документ мора да ги содржи најмалку следните елементи:

Датум на испраќање од акцизниот склад

Испратени количини според видот на акцизните добра

Датум на прием на акцизните добра

Број и адреса на акцизниот склад од каде што се 

испраќаат акцизните добра

Број и адреса на акцизниот склад каде што се примаат 

акцизните добра

ЕДБ на обврзникот

Број на документот

Пополнува Царинска управа

1.1

БАРАЊЕ ЗА ПРИМЕНА НА УПРОСТЕН АКЦИЗЕН ДОКУМЕНТ

Податоци за акцизната дозвола

Даночен обврзник

   Одговорно лице

   Полномошник

Број на акцизна дозвола

Датум на издавање

Име на превозникот и регистарски број на возилото

Ознака: "упростен акцизен документ"

Одговорни 

Податоци за акцизните складови 

Пополнува Царинската управа



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

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

1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата

1.3

2.1

2.2

3

4 Задолжително приложете го документот наведен во рубрика "Прилог". 

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

5.2

За одговорни лица наведете:

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

Наведете ги податоците за акцизните складови по број, локација и адреса 

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

Царинската управа ќе ви доставува решенија, известување и др.                                                                                                                                     

Впишете го број на акцизната дозвола

Впишете го датумот на издавање на акцизната дозвола

Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.


