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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- mbajtja e librave tatimorë të tatimpaguesve, si dhe
përpilimi i fletëparaqitjeve tatimore, i kërkesave për
kthimin e tatimit, i parashtresave, ankesave dhe/ose padive
të tatimpaguesve në procedurë tatimore;
- ardhja në punë në gjendje të alkoolizuar ose nën
ndikimin e lëndëve narkotike ose konsumimi i alkoolit ose
i lëndëve narkotike gjatë kohës së punës;
- refuzimi i testeve për konstatimin e pranisë së alkoolit
ose lëndëve narkotike në organizëm;
- kryerja e pandërgjegjshme e detyrës zyrtare për shkak
të së cilës është paraqitur ose ka mund të paraqitet dëm për
tatimpaguesin ose për organin e pushtetit shtetëror;
- sjellja në kundërshtim me nenin 34 të këtij ligji;
- keqpërdorimi i legjitimacionit zyrtar;
- ndërmarrja ose mosndërmarrja e cilitdo veprim me
qëllim të pamundësimit ose të vështirësimit të punës në kohë,
të rregullt dhe të ligjshëm të Drejtorisë së të Hyrave Publike.
3. Përgjegjësia materiale
Neni 46
Përveç përgjegjësisë disiplinore, nëpunësi përgjigjet
edhe materialisht, për dëmin të cilin në punë ose që ka të
bëjë me punën do ta shkaktojë mbi pronën të cilën e
shfrytëzon Drejtoria e të Hyrave Publike.
VII. SHPËRBLIME DHE MIRËNJOHJE
Neni 47
Për punën profesionale shumëvjeçare, për përparimet
organizative, për suksesin në lëmi të posaçme të punës në
kryerjen e detyrave të punës, dhe për përmirësimin e autoritetit
të shërbimit, të punësuarve në Drejtorinë e të Hyrave Publike
u ndahen mirënjohje dhe shpërblime me të holla.
VIII. FINANCIMI
Neni 48
(1) Mjetet për kryerjen e punëve të Drejtorisë së të
Hyrave Publike sigurohen nga:
- Buxheti i Republikës së Maqedonisë,
- të hyrat nga marrëveshjet e lidhura për kryerjen e
kontrollit dhe arkëtimit të detyrimeve publike,dhe
- të hyra të tjera të përcaktuara me rregull.
(2) Përveç mjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni, Drejtoria
e të Hyrave Publike realizon mjete në lartësi prej 25% nga të
hyrat prej tatimeve të zbuluara dhe të arkëtuara, si dhe nga
kamatat e arkëtuara për tatimet e paguara jo në kohë.
(3) Mjetet nga paragrafi (2) i këtij neni, shfrytëzohen
për modernizimin, përparimin dhe pajisjen e punës së
Drejtorisë të të Hyrave Publike, si dhe për stimulimin e
punës të të punësuarve.
(4) Përndarja e mjeteve nga paragrafi 3 i këtij neni
bëhet me plan financiar të Drejtorisë së të Hyrave Publike.
IX. DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE
Neni 49
(1) Rregullat, nxjerrja e të cilave është paraparë me
këtë ligj, do të nxirren në afat prej tre muajsh nga dita e
hyrjes së këtij ligji në fuqi.
(2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga
paragrafi (1) i këtij neni, zbatohen rregullat ekzistuese.
Neni 50
Me ditën e hyrjes së këtij ligji në fuqi, dispozitat nga nenet
4 deri 12, neni 14 dhe nenet 21 deri 23 nga Ligji për
përcaktimin dhe arkëtimin e të hyrave publike (“Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 13/2001,
61/2002, 24/2003, 77/2003 dhe 19/2004), pushojnë të vlejnë.
Neni 51
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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Врз основа на член 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
Царинската управа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 септември 2005 година.
Бр. 07-3308/1
Претседател
13 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЦАРИНСКАТА УПРАВА
Член 1
Во Законот за Царинската управа (“Службен весник
на Република Македонија” број 46/2004) во членот 80
зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите:
“три години”.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJI
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË
DOGANORE
Neni 1
Në Ligjin për Drejtorinë Doganore (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë”, numër 46/2004), në nenin 80,
fjalët: “një vit”, zëvendësohen me fjalët: “tri vjet”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
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Врз основа на член 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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО
ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РЕФОРМА НА
ДЕЛОВНОТО ОКРУЖУВАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ
Се прогласува Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова
и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за реформа на деловното окружување и институционално зајакнување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 септември 2005 година.
Бр. 07-3307/1
Претседател
13 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

