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20140431259
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26
февруари 2014 година.
Бр. 07-1253/1
26 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија" број 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11 и 82/13), во членот 26 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Барање за поврат на акциза се поднесува до Царинската управа најдоцна во рок од
12 месеци од денот кога е платена акцизата.
(6) Рокот од ставот (5) на овој член не се однесува за враќање на акциза во случаите од
членот 24 од овој закон."
Член 2
Во член 31-а во ставовите (3) и (4) по зборот „трговија" се додаваат зборовите „на
мало".
Член 3
Во членот 37 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„(10) Имателот на акцизна дозвола или увозникот, своите месечни потреби од
контролни марки ги пријавува од 1 до 5 во тековниот месец за наредниот месец. Рокот за
подигнување на пријавените контролни марки е три месеци."
Ставот (10) станува став (11).
Член 4
Во членот 42-в во ставовите (5) и (6) по зборовите: „по парче" се додаваат зборовите:
„на 1 јули".
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Во ставот (7) по зборовите: „по килограм" се додаваат зборовите: „на 1 јули".
Член 5
По членот 42-в се додава нов член 42-г, кој гласи:
„Член 42-г
(1) Производителот и увозникот на тутунски добра се должни на денот на почетокот на
примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од овој закон, да направат попис на
затечени залихи на тутунски добра во акцизен склад, надвор од акцизен склад, во
складови и други простори на овластени дистрибутери и затечени залихи на подигнати
контролни марки и истиот да го достават до Царинската управа во рок од три работни
дена.
(2) Производителот и увозникот на тутунски добра се должни да ја вкалкулираат новата
акциза на тутунски добра на денот на зголемувањето на акцизата на тутунски добра.
(3) Ако акцизата на тутунски добра на денот на зголемувањето е поголема од
наплатената акциза за подигнатите контролни марки по различни ценовни категории,
производителот и увозникот на тутунски добра се должни да достават до Царинската
управа барање за доплата на акциза и врз основа на решение од Царинската управа да ја
уплатат разликата во рок од 30 дена по денот на зголемувањето на акцизата на тутунски
добра."
Член 6
Во членот 44 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:
„(12) Производителот или увозникот, своите месечни потреби од контролни марки ги
пријавува од 5 до 10 во тековниот месец за наредниот месец. Рокот за подигнување на
пријавените контролни марки е три месеци."
Член 7
Во членот 51-в по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Патничките автомобили ослободени од плаќање акциза согласно со ставовите (1) и
(2) на овој член не смеат да се отуѓат ако за истите не се плати износот на акцизата за кој
биле претходно ослободени, освен во случаите од ставот (3) од овој член.
Член 8
По членот 60 се додава нов член 61, кој гласи:
„Член 61
Прекршоци
(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за сторен прекршок на даночниот обврзник - правно лице, ако:
1) не направи попис на затечени залихи на тутунски добра во акцизен склад, надвор од
акцизен склад, во складови и други простори на овластени дистрибутери и затечени
залихи на подигнати контролни марки и ако истиот не го достави до Царинската управа во
рок од три работни дена (член 42-г став 1) и
2) не ја вкалкулира новата акциза на тутунски добра на денот на зголемувањето на
акцизата на тутунски добра, не достави барање за доплата на акциза до Царинската управа
или не ја уплати разликата во рок од 30 дена по денот на зголемувањето на акцизата на
тутунски добра. (член 42-г ставови 2 и 3).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
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(3) За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години на
правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на
дејност во траење од три до 30 дена, а на одговорното лице во правното лице забрана за
вршење на професија, дејност или должност во траење од три до 15 дена.“
Член 9
Членовите 61 и 61-а стануваат членови 61-а и 61-б.
Член 10
Во членот 61-б кој станува член 61-в ставот (1) се менува и гласи:
„За сторените прекршоци од овој закон, освен за прекршоците од членовите 61 став (1)
точка 2, 61-а став (1) точки 11, 13 и 14 и 61-б став (1) точки 1 и 4 од овој закон, царинските
службеници на сторителот на прекршокот му предлагаат постапка на порамнување со
доставување на записник во кој е содржан констатираниот прекршок и платен налог со кој
ќе му изречат глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност за правното лице,
односно во износ од 500 евра во денарска противвредност за одговорно лице во правното
лице и на физичко лице, кое е сторител на прекршокот."
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија".
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