Службен весник на РМ, бр. 123 од 4.07.2016 година

20161233158
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
.
Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за Царинската управа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10 53/11,
113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на надоместоците за извршените услуги за
влез и користење на терминал и терминалски услуги и за утовар и истовар на стока на
царинските терминали на граничните премини за патен сообраќај.
Член 2
За влез и користење на терминал и терминалски услуги на царинските терминали на
граничните премини за патен сообраќај кај царинските постапки на стока која не подлежи на
издавање на дозволи од надлежните инспекциски органи се плаќа надоместок за повеќе од 3
часа и тоа:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Ред. бр.
1.

Времетраење на користење на терминал
од 3 часа до 4 часа
од 4 часа до 7 часа
од 7 часа до 13 часа
од 13 часа до 24 часа
за секој нареден час по 24 часа
Времетраење на користење на терминални
услуги
за 1 час мрежно напојување на трофазен
приклучок

Висина на
надоместокот
200,00 денари
400,00 денари
600,00 денари
1.000,00 денари
50,00 денари
Висина на
надоместокот
200,00 денари

За влез и користење на терминал и терминалски услуги на царинските терминали на
граничните премини за патен сообраќај кај царинските постапки на стока која подлежи
на издавање на дозволи од надлежните инспекциски органи присутни на граничните
премини се плаќа надоместок за повеќе од 5 часа и тоа:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Времетраење на користење на терминал
од 5 часа до 6 часа
од 6 часа до 9 часа
од 9 часа до 15 часа
од 15 часа до 24 часа
за секој нареден час по 24 часа

Висина на
надоместокот
200,00 денари
400,00 денари
600,00 денари
1.000,00 денари
50,00 денари
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Ред.бр.
1.

Времетраење на користење на терминални
услуги
за 1 час мрежно напојување на трофазен
приклучок

Висина на
надоместокот
200,00 денари

Член 3
Висината на надоместокот за утовар и истовар на стока на царинските терминали
изнесува:
Ред.бр.

Вид на утовар и истовар

1.
2.
3.

Висина на
надоместокот
5.000,00 денари
2.500,00 денари
1.500,00 денари

утовар и истовар на стока во камион со приколка
утовар и истовар на стока во камион
утовар и истовар на стока во комби возило
Член 4
Висината на надоместокот од член 2 и член 3 од овој правилник е без пресметан данок
на додадена вредност.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на
деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај („Службен
весник на Република Македонија“ бр.114/11).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.20-3973/2
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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