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20111423088
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 28.9.2011 година, донесе
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Уредбата за спроведување на царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 66/2005, 73/2006, 40/2007, 62/2007, 42/2009, 38/2010, 46/2010 и 61/2010 )
во член 1 во точката 8) точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и
се додаваат три нови точки 9), 10) и 11), кои гласат:
„9) „Интегрирано одобрение“ е одобрение за користење на повеќе од една од следниве
постапки:
- поедноставена постапка на декларирање согласно со член 88 став (1) точка б) на
Царинскиот закон;
- постапка на локално царинење согласно со член 88 став (1) точка в) на Царинскиот
закон;
- царински постапки со економски ефект согласно со член 97 став (1) точка б) на
Царинскиот закон и
- крајна употреба согласно со член 20 став (1) на Царинскиот закон.
10) „Влезна збирна декларација“ е збирна декларација од член 46-а на Царинскиот
закон, која треба да се поднесе за стоката која се внесува во царинското подрачје на
Република Македонија, освен ако не е поинаку пропишано со оваа уредба и
11) „Излезна збирна декларација“ е збирна декларација од член 192-в на Царинскиот
закон, која треба да се поднесе за стоката која се изнесува од царинското подрачје на
Република Македонија, освен ако не е поинаку пропишано со оваа уредба.“
Член 2
Во член 4 ставот (1) се менува и гласи:
„Под условите и на начин кои ќе ги определи, и со целосното почитување на начелата
одредени со царинските прописи, Царинската управа може да одобри формалностите да се
извршуваат со техника на електронска обработка на податоци.
За целите на оваа уредба:
а) "техника на електронска обработка на податоци" значи:
- размена на стандардни пораки со електронска размена на податоци со царинските
органи;
- внесување на информации потребни за извршување на соодветните формалности во
царинскиот систем за обработка на податоци.
б) „ЕРП“ (електронска размена на податоци) значи пренесување на податоци
структурирани согласно со договорени стандарди за пораки, помеѓу еден компјутерски
систем и друг компјутерски систем, преку електронски средства.
в)
„стандардна порака“ значи претходно дефинирана структура прифатена за
електронско пренесување на податоци.“
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Член 3
Во членот 5 зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 4
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
За програми за тестирање коишто користат техника на електронска обработка на
податоци изработени за проценка на можни поедноставувања, царинскиот орган може за
периодот точно определен за изведување на програмата да се откаже од барањето за
приложување на следниве информации:
1) декларацијата дадена во член 88 став (1) на оваа уредба;
2) поединостите поврзани со одредени рубрики во Единствениот царински документ
коишто не се неопходни за идентификација на стоката и од коишто не зависи
пресметувањето на увозните или извозните давачки, со исклучок на одредбите на член 128
став (1) на оваа уредба.
Сепак, овие информации мора да бидат достапни на барање на царинскиот орган во
случај на вршење на контрола.
Износот на увозните давачки кои треба да се наплатат во периодот во кој важи
изземањето дадено во согласност со првиот потстав на овој член не треба да биде помал
од износот кој би бил наплатен во случај изземањето да не е одобрено.“
Член 5
По членот 5-а се додаваат две нови глави, Глава 4 и Глава 5, и седум нови члена 5-б, 5в, 5-г, 5-д, 5-ѓ, 5-е и 5-ж, кои гласат:
“ГЛАВА 4
Размена на податоци помеѓу царинските органи со употреба на информатичка
технологија и компјутерски мрежи
Член 5-б
Без исклучок на било кои посебни околности и на одредбите на предметната постапка
кои доколку е соодветно се применуваат, кога електронскиот систем за размена на
информации кои се однесуваат на царинската постапка или на економските оператори е
развиен од Царинската управа, царинскиот орган го користи таквиот систем за размена на
информации помеѓу засегнатите царински испостави.
Член 5-в
(1) Покрај условите пропишани со членот 4 став (2) на оваа уредба, царинскиот орган
воспоставува и одржува соодветни безбедносни постапки за ефективна, сигурна и
безбедна работа на системот.
(2) За да се обезбеди нивото на системска безбедност утврдена во став (1) на овој член,
секое внесување, модификација или бришење на податоци се евидентира заедно со
информациите кои ја наведуваат причината и точното време на таквата обработка и
идентификување на лицето коешто ја извршило. Оригиналните податоци или кои било
податоци кои се обработуваат се чуваат во рок пропишан со член 17 на Царинскиот закон.
(3) Царинскиот орган редовно ја следи безбедноста на системот.
(4) Кога е тоа потребно, царинскиот орган го информира и засегнатиот економски
оператор за сите сомневања кои се однесуваат на прекршување на безбедноста.
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ГЛАВА 5
Управување со ризик
Член 5-г
(1) Царинскиот орган презема мерки за управување со ризик со цел да се направи
разграничување на нивоата на ризик поврзани со стока која е предмет на царинска
контрола или надзор и да се определи дали стоката подлежи на конкретна царинска
контрола и ако подлежи на таква контрола, да го определи местото на нејзиното
извршување.
(2) Определувањето на нивото на ризик се базира на проценка на веројатноста да се
случи ризичниот настан и неговото влијание доколку навистина се случи. Основата за
селекција на пратки или декларации кои подлежат на царинска контрола вклучува и
елемент на случаен избор.
Член 5-д
(1) Управувањето со ризик од член 13 на Царинскиот закон се извршува во согласност
со рамката за електронско управување со ризик којшто се состои од следниве елементи:
1) царински систем за управување со ризик, којшто се употребува за размена на сите
информации поврзани со ризик помеѓу царинските органи, кои би помогнале да се
подобрат царинските контроли;
2) приоритетни области на контрола и
3) критериуми за ризик и стандарди за хармонизирана примена на царинските контроли
во специфични случаи.
(2) Царинските органи разменуваат информации поврзани со ризик во следниве случаи:
1) царинскиот орган проценил дека ризиците се значителни и дека има потреба од
царинска контрола, а со резултатите од контролата се утврдува дека настанот се случил,
како што е наведено во член 4 став (1) точка 33 на Царинскиот закон и
2) со резултатите од контролата не се утврдува дека настанот се случил како што е
наведено во член 4 став (33) на Царинскиот закон, но засегнатиот царински орган смета
дека заканата претставува висок ризик на друго место во Република Македонија.
Член 5-ѓ
(1) Приоритетните области на контрола опфаќаат одредено царински дозволено
постапување или употреба, видови на стока, правци на движење, видови на транспорт или
економски оператори, кои ќе бидат предмет на повисоко ниво на анализа на ризик и
царински контроли во текот на одреден период.
(2) Примената на приоритетни области на контрола се заснова на пристапот за анализа
на ризик, со цел да се обезбедат соодветни нивоа на царински контроли, критериуми за
ризик и стандарди за селектирање на стока или економски оператори за контрола.
(3) Царинските контроли што се вршат во приоритетните области на контрола не ја
исклучуваат примената на другите контроли кои вообичаено се вршат од страна на
царинскиот орган.
Член 5-е
(1) Критериумите за ризик и стандардите од членот 5-д став (1) точка в) на оваа уредба
ги вклучуваат следните елементи:
1) опис на ризикот (ризиците);
2) факторите или индикаторите за ризик што се употребуваат за селекција на стока или
економски оператори за царинска контрола;
3) природата на царинските контроли кои ги врши царинскиот орган и
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4) времетраење на примената на царинските контроли наведени во точката (в) на овој
став.
Информациите добиени како резултат од примената на елементите од првиот потстав
на овој став се испраќаат со употреба на царинскиот систем за управување со ризик од
член 5-д став (1) точка а) на оваа уредба до царинскиот орган надлежен за вршење на
контрола.
(2) Царинскиот орган надлежен за вршење на контрола го информира царинскиот орган
надлежен за управување со ризик, за резултатите од контролите извршени во согласност
со став (1) на овој член.
Член 5-ж
При воспоставувањето на приоритетни области на контрола и примената на
критериуми за ризик и стандарди, се земаат во предвид следниве елементи:
1) пропорционалност на ризикот;
2) итност за неопходна примена на контроли и
3) веројатното влијание врз протокот на трговијата и врз контролните ресурси.“
Член 6
Во член 6 точка 2) алинеи 1 и 2 зборовите „Централната управа на“ се бришат.
Член 7
Во членот 7 став 1, став (3) точки ѓ) и ж), став (4) точка ж) , став (5) и став (6) зборовите
“Централната управа на“ се бришат.
Член 8
Во член 8 став (1) точка а) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 9
Во членот 10 зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 10
Во член 10-б во ставот (1) бројот “198“ се брише.
Во ставот (2) во првата реченица по зборот “поднел“ се додава зборот “влезна“.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Имателите на уверение ОEO од член 10-а став (1) точки б) или в) на оваа уредба кои
увезуваат или извезуваат стока може да поднесат влезна и излезна збирна декларација која
содржи намален број на податоци пропишани од министерот за финансии во согласност
со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
Превозниците и застапниците во царинските постапки кои се иматели на уверение ОЕО
од член 10-а став (1) точки б) или в) на оваа уредба и кои се вклучени во увозот или
извозот за сметка на иматели на уверение ОЕО од член 10-а став (1) точки б) или в) на
оваа уредба може исто така да поднесат влезна и излезна збирна декларација со намален
број на податоци пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3)
на Царинскиот закон. Од имателите на уверение ОЕО на кои им е одобрено да доставуваат
влезна и излезна збирна декларација со намален број на податоци може да се бара
доставување на дополнителни податоци со цел да се обезбеди правилно функционирање
на системите утврдени со ратификувани меѓународни договори со други земји кои се
однесуваат на взаемно признавање на уверенија ОЕО, како и мерки поврзани со
безбедноста.“
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Во ставот (4) во втората реченица по зборовите “опфатена со“ се додаваат зборовите
“влезна или излезна“.
Член 11
Членот 10-г се менува и гласи:
“(1) Барањето за издавање на уверение ОЕО се поднесува во Царинската управа.
(2) Доколку евиденцијата и документацијата на подносителот на барањето се водат во
друга земја, барателот ги пополнува рубриките 13, 16, 17 и 18 во образецот за барање од
Прилог 3-а на оваа уредба.
(3) Доколку барателот има простории за чување или други простории во друга земја,
овие податоци барателот ги запишува во рубрика 13 од образецот за барање од Прилог 3-а
на оваа уредба, со цел да го олесни прегледот на релевантните услови во просториите за
чување или другите простории од страна на царинските органи во таа друга земја.
(4) Постапката на консултации од член 10-к се применува во случаите од ставовите (2)
и (3) на овој член.
(5) Барателот треба да обезбеди лесно достапна централна точка за контакт или да
номинира контакт лице во администрацијата на барателот со цел да ги направи достапни
на царинскиот орган сите потребни информации за докажување на исполнувањето на
барањата за издавање на уверение ОЕО.
(6) Доколку е можно барателот ги поднесува потребните податоци на царинскиот орган
во електронска форма.“
Член 12
Во член 10-ж став (1) во првата реченица зборовите „согласно член 4 точка 30 на
Царинскиот закон“ се бришат, а по точката г) се додава нов потстав кој гласи:
“Меѓутоа, историјата на придржување кон царинските прописи може да се смета како
соодветна доколку надлежниот царински орган смета дека повредата е од занемарлива
важност во споредба со бројот или обемот на царинските операции и доколку не
предизвикува сомнеж во добрата намера на барателот.“
Член 13
Во член 10-ј став (1) зборот “Централната“ се заменува со зборот “Царинската“.
Во став (2) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 14
Во член 10-к став (1) во првата реченица зборовите “Централната управа на Царинска“
се заменуваат со зборот “Царинската“.
Во став (2) во првата реченица зборот „Централната“ се заменува со зборот
“Царинската“.
Член 15
Во член 10-л во ставовите (1) и (2) зборот „Централната“ се заменува со зборот
“Царинската“.
Член 16
Во член 10-љ став (1) зборовите “Централната управа на Царинска“ се заменуваат со
зборот “Царинската“.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Царинскиот орган издава уверение ОЕО или го одбива барањето во рок од 120
календарски дена од датумот на приемот на барањето во согласност со член 10-в на оваа
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уредба. Кога не може да го запази рокот, овој рок се продолжува за уште 60 календарски
дена. Во вакви случаи, царинскиот орган, пред да истече рокот од 120 календарски дена,
го известува барателот за причината за ова продолжување.“
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Во ставот (5) кој сега станува став (4) во првата реченица зборовите “Централната
управа на Царинска“ се заменуваат со зборот „Царинската“ а втората реченица се менува
и гласи:
“Периодот наведен во првата реченица од став (2) на овој член соодветно се
продолжува.“
Ставот (6) станува став (5).
Во став (7) кој сега станува став (6) во првата реченица зборовите „Централната управа
на Царинска“ се заменуваат со зборот “Царинската“.
Член 17
Во член 10-м зборот “Централната“ се менува со зборот “Царинската“.
Член 18
Во член 10-р во ставот (2) во првата реченица зборовите „одложување во рок од 30
дена“ се заменуваат со зборовите „разумно одложување под услов овластениот економски
оператор да покажал добра намера“.
Член 19
Во член 10-т во ставот (3) бројот “198“ се брише.
Член 20
Во членот 59 во став (1) во втората и третата реченица и во став (2) зборовите
“Централната управа на“ се бришат.
Член 21
Во член 60 во првите реченици во став (2) прв потстав и во став (3) зборовите
“Централната управа на“ се бришат.
Член 22
Во член 88 став (2) вториот подстав се менува и гласи:
“Членот 74 став (3) на Царинскиот закон соодветно се применува“.
Член 23
Во Дел 1 Поглавје 5 насловот на Глава 1 се менува и гласи: “Влезна збирна
декларација“, се додава нов Оддел 1 и три нови члена 93-а, 93-б и 93-в, кои гласат:
„Оддел 1
Опфат
Член 93-а
За целите на ова поглавје и информациите што треба да се запишат во влезната збирна
декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон поимот “превозник“ го има следново значење:
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Превозник е лице што ја внесува или лице што презема одговорност за превоз на
стоката во царинското подрачје на Република Македонија, како што е пропишано со член
46-б став (3) на Царинскиот закон.
Меѓутоа,
- во случај на комбиниран транспорт од член 96-б на оваа уредба, превозник е лице кое
управува со транспортното средство кое по неговото внесување во царинското подрачје на
Република Македонија ќе се движи како активно транспортно средство и
- во случај на воздушен сообраќај со заеднички или самостоен договор за користење на
воздухоплов пропишан со член 96-в на оваа уредба, превозник е лицето што го склучило
договорот и издало товарен лист за воздушен сообраќај за превезување на стоката во
царинското подрачје на Република Македонија.
Член 93-б
Влезна збирна декларација не се бара за следната стока:
1) електрична енергија;
2) стока што се внесува низ цевковод;
3) писма, разгледници и печатен материјал, вклучувајќи го оние на електронски
медиум;
4) стока што се движи во согласност со правилата на Универзалната конвенција на
Светскиот поштенски сојуз;
5) тока опфатена со царинска декларација изготвена на кој било друг начин пропишан
со членовите 137, 139 став (1) и 140 на оваа уредба, со исклучок на предмети за
домаќинство, палети, контејнери и средства за патен, железнички, воздушен и езерски
сообраќај, доколку се во рамките на договорот за транспорт;
ѓ) стока содржана во личниот багаж на патниците;
6) стока која може да се декларира усно, согласно членовите 132, 134 и 136 став (1) на
оваа уредба, со исклучок на предмети за домаќинство, палети, контејнери и средства за
патен, железнички, воздушен и езерски транспорт, доколку се во рамките на договорот за
транспорт;
7) стока опфатена со АТА и ЦПД Карнети;
8) стока опфатена со образецот 302 согласно Договорот меѓу страните во
Северноатланскиот договор за статусот на нивните сили, потпишан во Лондон на 19 јуни
1951 година;
ѕ) стока на пловила и воздухоплови што се превезува помеѓу пристаништа или
аеродроми во Република Македонија без попатни застанувања на кое било пристаниште
или аеродром надвор од царинското подрачје на Република Македонија;
9) стока ослободена од давачки во согласност со Виенската конвенција за дипломатски
односи од 18 април 1961 година, Виенската конвенција за конзуларни односи од 24 април
1963 година или други конзуларни конвенции или Њујоршката конвенција од 16 декември
1969 година за специјални мисии;
ј) оружје и воена опрема внесена во царинското подрачје на Република Македонија од
надлежните органи за воена одбрана на Република Македонија, со воен транспорт или
транспорт наменет само за воените органи и
к) стока во пратка со незначителна вредност која не надминува 22 евра, во денарска
противвредност, под услов царинскиот орган да прифати, во договор со економскиот
оператор, да врши анализа на ризик врз основа на податоците содржани или добиени од
системот на економскиот оператор.
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Член 93-в
Доколку во ратификуван меѓународен договор помеѓу Република Македонија и друга
земја се предвидува признавање на безбедносните проверки што се вршат во земјата на
извоз, ќе се применуваат условите утврдени во тој договор.“
Член 24
Членовите 94 и 95 се бришат.
Член 25
Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 2 се заменува со Оддел 2 со наслов:
“Поднесување на влезна збирна декларација“.
Член 26
Членот 96 се менува и гласи:
“(1) Влезна збирна декларација се изготвува со помош на техника на електронска
обработка на податоци. Влезната збирна декларација содржи податоци за ваква
декларација и се пополнува во согласност со појаснувачките забелешки за тие податоци.
Овие податоци и појаснувачки забелешки ги пропишува министерот за финансии во
согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
Влезната збирна декларација ја заверува лицето кое ја изготвува.
Членот 109 став (1) на оваа уредба соодветно се применува.
(2) Царинскиот орган дозволува поднесување влезна збирна декларација во хартиена
форма или на кој било друг начин одобрен од Царинската управа, само во еден од
следниве случаи:
а) кога царинскиот компјутерски систем не работи или
б) кога електронската апликација на лицето што ја поднесува влезната збирна
декларација не работи.
Во случаите од точките а) и б) од првиот потстав на овој став, влезната збирна
декларација во хартиена форма се изготвува на образец „Документ за сигурност и
безбедност“, даден во Прилог 34-е кој е соствен дел на оваа уредба. Кога пратката за која е
изготвена влезна збирна декларација содржи повеќе од еден вид стока, Документот за
сигурност и безбедност е придружуван од Список на наименуванија на образец даден во
Прилог 34-ж кој е соствен дел на оваа уредба. Списокот на наименуванија е составен дел
на Документот за сигурност и безбедност.
Во случаите од точките а) и б) од првиот потстав на овој став, царинскиот орган може
да дозволи Документот за сигурност и безбедност да биде заменет или надополнет со
комерцијални документи, под услов документите поднесени до царинскиот орган да
содржат податоци за влезна збирна декларација пропишани од министерот за финансии во
согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
(3) Царинската управа ја утврдува процедурата која ќе се применува во случаите
наведени во став (2) точка а) на овој член.
(4) Употребата на влезната збирна декларација во хартиена форма од точка б) на првиот
потстав на став (2) на овој член треба да биде одобрена од царинскиот орган.
Влезната збирна декларација во хартиена форма ја потпишува лицето кое ја изготвува.
(5) Царинскиот орган ја прифаќа влезната збирна декларација веднаш по нејзиниот
прием.
(6) Царинскиот орган без одлагање го известува лицето кое ја поднело влезната збирна
декларација за нејзиното прифаќање. Кога влезната збирна декларација ја поднесува
лицето од член 46-б став (4) на Царинскиот закон, царинскиот орган го известува и
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превозникот за нејзиното прифаќање, под услов превозникот да е поврзан со царинскиот
систем.
(7) Кога влезната збирна декларација ја поднело лицето од член 46-б став (4) на
Царинскиот закон, царинскиот орган може да претпостави, освен кога постои доказ за
спротивното, дека превозникот ја дал својата согласност во рамки на договорните
аранжмани и дека поднесувањето е извршено со негово знаење.
(8) Царинскиот орган без одлагање го известува лицето што поднело барање за измена
на податоци во влезната збирна декларација дека ги прифатило овие измени. Кога
измените во влезната збирна декларација се поднесени од лицето од член 46-б став (4) на
Царинскиот закон, царинскиот орган го известува и превозникот, под услов превозникот
да побарал такво известување и да е поврзан со царинскиот систем.
(9) Доколку, по период од 200 дена од датумот на поднесување на влезната збирна
декларација царинскиот орган не бил известен за пристигнувањето на транспортните
средства во согласност со член 97-ѓ на оваа уредба или стоката не била ставена на увид кај
царинскиот орган во согласност со член 99 на оваа уредба, се смета дека влезната збирна
декларација не била поднесена.“
Член 27
По членот 96 се додаваат три нови члена 96-а, 96-б и 96-в, кои гласат:
„Член 96-а
(1) Податоците кои се користат во транзитната постапка може да се употребат како
влезна збирна декларација доколку се исполнети следниве услови:
1) стоката е внесена во царинското подрачје на Република Македонија во постапка на
транзит;
2) податоците за транзит се разменуваат со информатичка технологија и компјутерски
мрежи и
3) податоците ги содржат сите поединости потребни за влезна збирна декларација.
Член 96-б
Во случај на комбиниран транспорт, кога активното транспортно средство што влегува
во царинското подрачје на Република Македонија само превезува друго транспортно
средство кое по влегувањето во царинското подрачје на Република Македонија ќе се
движи како активно транспортно средство, обврската за поднесување на влезна збирна
декларација ја има операторот на транспортното средство кое по влегувањето во
царинското продрачје на Република Македонија ќе се движи како активно транспортно
средство.
(2) Временскиот рок за поднесување на влезна збирна декларација е соодветен на
временскиот рок што се применува за активното транспортно средство што влегува во
царинското подрачје на Република Македонија, како што е пропишано во член 97-а на
оваа уредба.
Член 96-в
Во случај на воздушен сообраќај за кој постои договорен аранжман, обврската за
поднесување на влезна збирна декларација ја има лицето што го потпишало договорот и
издало авионски товарен лист за превезувањето на стоката на воздухопловот кој е предмет
на договорот.“
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Член 28
Во член 97 став (1) по зборовите “збирна декларација“ се додаваат зборовите „за
привремено чување на стока“, а по зборовите „став (1)“ се додаваат зборовите „и став (2)“.
Член 29
По членот 97 се додаваат три нови Оддела, Оддел 3, Оддел 4 и Оддел 5 и шест нови
члена 97-а, 97-б, 97-в, 97-г, 97-д и 97-ѓ, кои гласат:
„Оддел 3
Временски рокови
Член 97-а
(1) Во случај на воздушен сообраќај влезната збирна декларација се поднесува кај
царинската испостава во следниве рокови:
1) за кратки летови, најдоцна до моментот на полетување на воздухопловот;
2) за долги летови, најдоцна четири часа пред пристигнувањето на првиот аеродром во
царинското подрачје на Република Македонија.
За целите на овој став, “краток лет“ е лет со времетраење пократко од четири часа од
последниот појдовен аеродром во друга земја до пристигнувањето на првиот аеродром во
Република Македонија. Сите други летови се сметаат за долги летови.
(2) Во случај на железнички или езерски сообраќај влезната збирна декларација се
поднесува кај царинската испостава на влез најмалку два часа пред пристигнувањето кај
царинската испостава на влез во царинското подрачје на Република Македонија.
(3) Во случај на патен сообраќај влезната збирна декларација се поднесува кај
царинската испостава на влез најмалку еден час пред пристигнувањето кај царинската
испостава на влез во царинското подрачје на Република Македонија.
(4) Кога влезната збирна декларација не се поднесува со употреба на техника на
електронска обработка на податоци, временскиот рок пропишан во ставот (1) точка а) на
овој член и во ставовите (2) и (3) на овој член, изнесува најмалку четири часа.
(5) Доколку компјутерскиот систем на царинскиот орган привремено не работи, се
применуваат роковите од ставовите од (1), (2) и (3) на овој член.
Член 97-б
Роковите од член 97-а став (1), (2) и (3) на оваа уредба не важат во следниве случаи:
1) кога со ратификуван меѓународен договор помеѓу Република Македонија и друга
земја се предвидува признавање на безбедносните проверки од член 93-в на оваа уредба;
2) кога ратификуван меѓународен договор помеѓу Република Македонија и друга земја
пропишува размена на податоци од декларацијата во рокови различни од оние од член 97а став (1), (2) и (3) на оваа уредба;
3) во случај на виша сила.
Член 97-в
Во случај кога стоката ставена на увид кај царинскиот орган за која е потребно да се
поднесе влезна збирна декларација не е опфатена со таква декларација, лицето што ја
внело стоката или ја презело одговорноста за превоз на стоката во царинското подрачје на
Република Македонија мора веднаш да поднесе влезна збирна декларација.
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Оддел 4
Анализа на ризик
Член 97-г
(1) Царинскиот орган на влез по приемот на податоците содржани во влезната збирна
декларација врши соодветна анализа на ризик пред пристигнувањето на стоката во
царинското подрачје на Република Македонија, првенствено поради безбедносни и
сигуроносни цели,. Кога влезната збирна декларација била поднесена кај царинска
испостава различна од царинската испостава на влез и податоците биле ставени на
располагање во согласност со член 46-а став (2) и со вториот потстав од член 46-в став (1)
на Царинскиот закон, царинската испостава на влез ќе ги прифати резултатите од
анализата на ризик извршена од другата царинска испостава или ќе ги земе предвид овие
резултати кога извршува сопствена анализа на ризик.
(2) Царинскиот орган ја завршува анализата на ризик пред пристигнувањето на стоката,
под услов да е запазен рокот од член 97-а на оваа уредба.
(3) Кога стоката која не е опфатена со влезна збирна декларација, во согласност со член
93-б точки од в) до ѕ), точка ј) и точка к) на оваа уредба, е внесена во царинското подрачје
на Република Македонија, анализата на ризик се врши при ставањето на стоката на увид,
кога тоа е можно врз основа на збирна декларација за привремено чување на стока или
царинска декларација што ја опфаќа оваа стока.
(4) За стоката ставена на увид кај царинскиот орган може да се одреди царински
дозволено постапување или употреба веднаш по извршената анализа на ризик и кога
резултатите дозволуваат такво одредување.
Член 97-д
(1) Кога пловилото или воздухопловот треба да застане во повеќе од едно пристаниште
или аеродром на царинското подрачје на Република Македонија, под услов да се движи
помеѓу овие пристаништа или аеродроми без попатно застанување на кое било
пристаниште или аеродром надвор од царинското подрачје на Република Македонија, се
поднесува влезна збирна декларација кај првото пристаниште или аеродром во Република
Македонија за сета стока што се превезува. Царинскиот орган кај првото пристаниште или
аеродром на влез врши анализа на ризик за цели на безбедноста и сигурност, за целата
стока која што се превезува. Може да се врши дополнителна анализа на ризик за таа стока
кај пристаништето или аеродромот каде што постапката завршува.
(2) Кога е утврден ризик, царинската испостава кај првото пристаниште или аеродром
на влез забранува влез во случај кога пратката претставува закана од таква сериозна
природа што е потребна итна интервенција, и, во секој случај, ги праќа резултатите од
анализата на ризик до наредните пристаништа или аеродроми.
(3) Кај наредните пристаништа или аеродроми во царинското подрачје на Република
Македонија, за стоката ставена на увид кај царинскиот орган во тоа пристаниште или
аеродром, се применува членот 99 на оваа уредба.
Оддел 5
Известување за пристигнување
Член 97-ѓ
Операторот на активните транспортни средства што влегуваат во царинското подрачје
на Република Македонија или неговиот претставник го известува царинскиот орган кај
првата царинска испостава на влез за пристигнување на транспортните средства. Ова
известување за пристигнување содржи поединости неопходни за идентификација на
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влезната збирна декларација поднесена за стоката што се превезува на тие транспортни
средства. Кога е можно, се употребуваат методите за известување што се на располагање.“
Член 30
Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 3 станува Глава 2.
Член 31
Членот 99 се менува и гласи:
“(1) Странска стока ставена на увид кај царинскиот орган е опфатена со збирна
декларација за привремено чување на стока како што е определено од царинскиот орган.
Збирната декларација за привремено чување на стока се поднесува од страна на, или за
сметка на, лицето кое ја става стоката на увид, не подоцна од времето определено за
ставање на увид. Кога збирната декларација за привремено чување на стока ја поднесува
лице различно од имателот на просторијата за привремено чување, царинскиот орган го
известува имателот под услов тоа лице да е наведено во збирната декларација за
привремено чување на стока и да е поврзано со царинскиот систем.
(2) Збирната декларација за привремено чување на стока може да биде во една од
следните форми:
1) повикување на која било влезна збирна декларација за предметната стока,
надополнета со поединости од збирната декларација за привремено чување на стока;
2) збирна декларација за привремено чување на стока во форма на образец даден во
Прилог 17 од оваа уредба и повикување на која било влезна збирна декларација за
предметната стока или
3) манифест или друг транспортен документ, под услов да ги содржи поединостите за
збирната декларација за привремено чување на стока и повикување на која било влезна
збирна декларација за предметната стока.
(3) Повикување на која било влезна збирна декларација не е потребно кога стоката веќе
била во просторија за привремено чување или за истата било одобрено царински
дозволено постапување или употреба и не го напуштила царинското подрачје на
Република Македонија.
(4) Комерцијален, пристаништен или транспортен систем за попис може да се
употребува доколку е одобрен од царинскиот орган.
(5) Збирната декларација за привремено чување на стока може да се поднесе со, или да
содржи, известување за пристигнување од член 97-ѓ на оваа уредба.
(6) За целите на член 59 на Царинскиот закон, збирната декларација за привремено
чување на стока се смета дека била поднесена на датумот на ставање на стоката на увид.
(7) Збирната декларација за привремено чување на стока се задржува кај царинскиот
орган со цел да потврди дека на стоката на која се однесува и е определено царински
дозволено постапување или употреба.
(8) Збирна декларација за привремено чување на стока не се бара кога најдоцна до
ставањето на увид на стоката кај царинскиот орган, таа е декларирана за царинска
постапка или на друг начин и е определено царински дозволено постапување или
употреба.
(9) Кога царинската декларација била поднесена кај царинската испостава на влез како
влезна збирна декларација во согласност со член 46-в на Царинскиот закон, царинскиот
орган ја прифаќа декларацијата веднаш по ставањето на стоката на увид, и стоката
директно се става во декларираната постапка согласно условите пропишани за таа
постапка.
(10) За целите на ставовите од (1) до (9) на овој член, кога странската стока која се
движи од појдовна царинска испостава во транзитна постапка се става на увид кај
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одредишната царинска испостава во царинското подрачје на Република Македонија,
транзитната декларација наменета за царинскиот орган кај одредишната испостава се
смета за збирна декларација за привремено чување.“
Член 32
Во членот 100 зборовите “54 став 2“ се заменуваат со зборовите “46-б став (3)“.
Член 33
По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи:
„Член 100-а
(1) Царинскиот орган на усно барање на лице кое, според царинските правила, може за
стоката да одреди царински дозволено постапување или употреба, може да дозволи
преглед на стоката согласно член 52 на Царинскиот закон. Меѓутоа, царинскиот орган
може, во зависност од околностите, да побара писмено барање.
(2) Царинскиот орган може да одобри земање мостри само на писмено барање на
лицето од став (1) на овој член.
(3) Барање од ставот (2) на овој член може да биде во хартиена или електронска форма.
Се потпишува или заверува од засегнатото лице и се поднесува кај надлежниот царински
орган. Барањето треба да ги содржи следниве поединости:
1) име и адреса на подносителот на барање;
2) локацијата на стоката;
3) повикување на едно од следните:
- влезна збирна декларација;
- претходна царинска постапка;
- транспортни средства и
г) сите други поединости потребни за идентификација на стоката.
(4) Царинскиот орган го известува сзасегнатото лице за својата одлука. Кога се бара
земање мостри, царинскиот орган ја одредува количината на стоката што се зема.
(5) Преглед на стоката и земање мостри се врши под надзор на царинскиот орган кој ја
определува постапката што треба да се следи.
Засегнатото лице ги сноси сите ризици и трошоци за прегледот, земањето мостри и
анализата на стоката.
(6) Земените мостри се предмет на формалности заради одредување царински
дозволено постапување или употреба на стоката. Кога прегледот на мострите резултира со
нивно уништување или ненадоместива загуба, се смета дека не настанал царински долг.
За отпадоците или остатоците што се настанати како резултат од прегледот се одредува
царински дозволено постапување или употреба пропишано за странска стока.“
Член 34
Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 4 станува Глава 3.
Член 35
Членот 101 се менува и гласи:
“(1) Стоката што била внесена во царинското подрачје на Република Македонија по
воден или воздушен пат и останува на истите транспортни средства со кои била превезена,
без претовар, се става на увид на царинскиот орган согласно член 50 на Царинскиот закон
само во тоа пристаниште или аеродром каде се истовара или претовара.
(2) Сепак, стоката внесена во царинското подрачје на Република Македонија која е
истоварена или претоварена на исто превозно средство за време на тековното патување со
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цел да се овозможи истовар или претовар на друга стока, не мора да се стави на увид на
царинскиот орган.“
Член 36
Членот 109 се менува и гласи:
“(1) Со поднесувањето на царинска декларација кај царинската испостава или со
поднесување на декларација со употреба на техника на електронска обработка на податоци,
потпишани од страна на декларантот или неговиот застапник, според важечките одредби,
декларантот или неговиот застапник станува одговорен за:
- точноста на податоците дадени во царинската декларација,
- веродостојноста на поднесените документи,
- придржувањето кон сите обврски кои се однесуваат на ставањето на предметната
стока во одредената царинска постапка.
Одредбите од овој став не ја исклучуваат можноста за примена на казнени одредби во
однос на декларантот или на неговиот застапник.
(2) Кога декларантот ги изготвува своите царински декларации со употреба на систем
на електронска обработка на податоци, вклучувајќи ги и транзитните декларации од член
231 став (2) точка б) на оваа уредба, Царинската управа може да пропише своерачниот
потпис да може да се замени со друга техника за идентификација која може да биде врз
основа на употреба на шифри. Ова олеснување се одобрува само доколку пропишаните
технички и административни услови од страна на Царинската управа се исполнети.
Царинската управа може исто така да пропише веродостојноста на декларациите,
вклучувајќи ги и транзитните декларации од член 231 став (2) точка б) на оваа уредба, кои
се изготвуваат со употреба на систем за електронска обработка на податоци да може да се
провери и потврди директно во рамките на тој систем наместо рачно или механички со
потврдување со печат на царинскиот орган и потпис на одговорниот царински службеник.
(3) Царинската управа може да одобри, под услови и на начин кој таа ќе ги одреди,
некои од податоците од царинската декларација во писмена форма, пропишани од
министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот Закон, да бидат
заменети со испраќање на овие податоци по електронски пат, по потреба во шифрирана
форма, до царинскиот орган одреден за таа цел.“
Член 37
Во членот 110 во првата реченица зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 38
Членот 111 се менува и гласи:
“(1) Царинската декларација се поднесува кај една од следните царински испостави:
1) царинската испостава надлежна за местото каде стоката била или треба да се стави
на увид кај царинскиот орган во согласност со царинските правила;
2) царинската испостава надлежна за надзор на местото каде извозникот е регистриран
или каде стоката се пакува или се утоварува за извоз, освен во случаите од членовите 404а, 405, 406 и 408-г на оваа уредба.
Царинската декларација може да се поднесе веднаш штом стоката се стави на увид или
на располагање за контрола на царинскиот орган.
(2) Царинскиот орган може да дозволи царинската декларација да се поднесе пред
декларантот да биде во состојба да ја стави стоката на увид или да ја стави на располагање за
контрола, кај царинската испостава каде била поднесена царинската декларација или кај друга
царинска испостава или место определено од царинскиот орган.
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Царинскиот орган може да пропише временски рок, што го утврдува според
околностите, во кој стоката се става на увид или на располагање. Доколку стоката не се
стави на увид или на располагање во овој рок, се смета дека царинската декларација не
била поднесена.
Царинската декларација може да се прифати само откако предметната стока била ставена на
увид кај царинскиот орган или, на начин кој е задоволителен за царинскиот орган, била ставена
на располагање заради контрола.
(3) Царинскиот орган може да дозволи царинската декларација да биде поднесена кај
царинска испостава различна од онаа каде стоката била ставена на увид или треба да се
стави на увид или на располагање за контрола.“
Член 39
Членот 112 се менува и гласи:
“(1) Царинската декларација се поднесува кај надлежната царинска испостава во
деновите или часовите определени како работно време. Меѓутоа, царинскиот орган може,
на барање на декларантот и на негов трошок, да одобри царинската декларација да биде
поднесена и надвор од деновите или часовите определени како работно време.
(2) Секоја царинска декаларација поднесена кај царинските службеници на царинската
испостава на некое друго место определено за таа цел, договорено меѓу царинскиот орган
и засегнатото лице, се смета како да е поднесена кај наведената царинска испостава.
(3) Транзитната декларација се поднесува и стоката се става на увид кај појдовната
испостава во времето што ќе го одреди царинскиот орган.
Појдовната испостава може, на барање и трошок на главниот обврзник, да дозволи
стоката да се стави на увид на друго место.“
Член 40
По член 114 насловот на Оддел 2 се менува и гласи:
“Обрасци што се употребуваат“.
Член 41
Во член 116 став (3) во алинеите 3 и 6 зборовите “Централната управа на“ се бришат, а
алинеите 4 и 5 се менуват и гласат:
“– користење, од страна на засегнатите лица, на товарница за спроведување на
транзитните формалности во случај на пратки кои се состојат од повеќе од еден вид стока,
кога се применуваат членовите 231 став (2) и 302 на оваа уредба,
- печатење на декларации за увоз, декларации за транзит кога се применува член 231
став (2) точка б) на оваа уредба, и декларации за извоз кога се применува член 403-з став
(2) на оваа уредба и документи со кои се потврдува царинскиот статус на стоката со
употреба на службени или системи за електронска обработка на податоци на трговските
друштва, по потреба и на обична хартија согласно условите утврдени со царинските
прописи, и“.
Член 42
Во член 117 ставот (2) се менува и гласи:
“Кога на транзитната постапка и претходи или кога по неа следи друга царинска
постапка може да се поднесе сет кој го содржи потребниот број на листови за завршување
на формалностите за транзитната постапка кога се применува член 231 став (2) на оваа
уредба и за постапката која претходи или која следи.“
Во ставот (6) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
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Член 43
Во член 121 во вториот потстав зборовите „(листови со реден број 1, 4 и 5)“ се
заменуваат со зборовите “во согласност со член 231 став (2) на оваа уредба“.
Член 44
Во член 123 став (2) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 45
Во Дел 1, Поглавје 6 Глава 1 во Оддел 3 се додава нов член 123-а, кој гласи:
„Член 123-а
(1) Листата на рубрики кои треба да се користат за декларации за ставање стока во
определена царинска постапка со употреба на Единствен царински документ ја
пропишува министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот
закон.
(2) Во случај кога е потребна царинска декларација за изнесување на стока од
царинското подрачје на Република Македонија, во согласност со член 192-б на
Царинскиот закон, таа декларација, покрај податоците потребни за определената постапка
содржи податоци и за излезна збирна декларација, пропишани од министерот за
финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“
Член 46
Во член 125 став 3 зборовите “член 94 од Царинскиот закон“ се заменуваат со
зборовите “член 3-а од Законот за царинска тарифа“.
Член 47
Во член 126 ставот (1) се менува и гласи:
“Стоката опфатена со транзитна декларација се става на увид заедно со транспортниот
документ.
Појдовната испостава може да не бара приложување на траспортниот документ за
завршување на царинските формалности, под услов овој документ да може да се
презентира на барање на појдовната испостава.
Меѓутоа, транспортниот документ се става на увид на барање на царинскиот орган или
на друг надлежен орган во текот на самиот превоз.“
Во ставот (2) зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“појдовната испостава“.
Член 48
Во член 129 ставови (1) и (3) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 49
Во член 160 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
“(5) За спроведување на транзитната постапка, појдовната испостава ги заверува
резултатите од проверката со запишување на соодветните податоци во транзитната
декларација.
За спроведување на извозната постапка, царинската испостава за извоз ги заверува
резултатите од проверката со запишување соодветни податоци во извозната декларација.“
Член 50
Во член 163 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
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“(3) За спроведување на транзитната постапка, и доколку резултатите од проверката го
дозволуваат тоа, појдовната испостава го одобрува пуштањето на стоката и го запишува
датумот на пуштањето во компјутерскиот систем.
За спроведување на извозната постапка, и доколку резултатите од проверката го
дозволуваат тоа, царинската испостава за извоз го одобрува пуштањето на стоката и го
запишува датумот на пуштањето во компјутерскиот систем.“
Член 51
Во член 165 став (1) точка 5) потточка а) во алинеите 1, 2, 3 и 4 зборовите “извозниот
царински орган“ се заменуваат со зборовите “царинската испостава за извоз“, а потточката
б) се менува и гласи:
“за друга стока, кога царинската испостава за извоз е информирана согласно член 409
став (1) на оваа уредба, или во согласност со член 409-ѓ став (2) на оваа уредба смета, дека
декларираната стока не го напуштила царинското подрачје.“
Член 52
Во Дел 1 Поглавје 9, во Глава 1 се додава нов Оддел 1 со назив “Општо“.
Член 53
Во член 167 по ставот (3) се додаваат пет нови става (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат:
“(4) Секое лице може да бара да му биде издадено одобрение за употреба на
поедноставена постапка на декларирање или постапка на локално царинење за неговите
сопствени потреби или за потребите како застапник во царинските постапки, под услов
евиденцијата што ја води и постапките што ги спроведува да му овозможуваат на
надлежниот царинскиот орган да ги идентификува лицата што се застапувани и да врши
соодветни царински контроли.
Ваквото барање може да се поднесе и за интегрирано одобрение. Оваа одредба не ја
исклучува примената на член 74 на Царинскиот закон.
(5) Употребата на поедноставена постапка за декларирање или постапка на локално
царинење е условена со поднесување гаранција за увозни и други давачки.
(6) Имателот на одобрение мора да ги исполни условите и критериумите пропишани во
оваа глава и обврските што произлегуваат од одобрението. Ова не го исклучува
исполнувањето на обврските од страна на декларантот и правилата за настанување на
царински долг.
(7) Имателот на одобрение го известува надлежниот царински орган за сите промени
кои што ќе настанат по издавањето на одобрението, а кои може да влијаат врз неговото
продолжување или содржина.
(8) Надлежниот царински орган врши повторна проценка на одобрението за
поедноставена постапка за декларирање или постапка за локално царинење во случај на:
1) големи измени во законската регулатива на Република Македонија и
2) постоење основано сомневање дека имателот на одобрение веќе не ги исполнува
условите под кои одобрението е издадено.
Кога му е издадено одобрение за поедноставена постапка за декларирање или постапка
на локално царинење на барател кој е регистриран во последните три години, во првата
година по издавањето на одобрението се врши засилен надзор.“
Член 54
Членот 168 се брише.
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Член 55
Во членот 169 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
“(2) Кога царинскиот комјутерски систем е во функција, употребата на поедноставената
декларација или постапката на локално царинење ќе биде условена со поднесување на
електронска царинска декларација и известување.“
Член 56
По членот 169 се додава нов Оддел, Оддел 2 и шест нови члена 169-а, 169-б, 169-в, 169г, 169-д и 169-ѓ, кои гласат:
„Оддел 2
Издавање, суспендирање и укинување на одобренија за поедноставена постапка за
декларирање или постапка на локално царинење
Член 169-а
(1) Барањето за одобрение за поедноставена постапка за декларирање или постапка на
локално царинење се поднесува на образецот даден во Прилог 27 на оваа уредба или во
соодветен електронски формат.
(2) Кога надлежниот царински орган утврдил дека барањето од став 1 на овој член не
ги содржи сите потребни податоци, тој во рок од 30 календарски дена од приемот на
барањето, бара од барателот да му ги достави тие податоци и го известува за причината за
ваквото барање.
(3) Барањето од став (1) на овој член не се прифаќа доколку:
1) не е во согласност со став (1) на овој член;
2) не било поднесено кај надлежниот царински орган;
3) барателот бил осуден за сериозно кривично дело поврзано со стопанската дејност на
барателот;
4) против барателот се води стечајна постапка или постапка за ликвидација во
моментот на поднесување на барањето.
(4) Доколку не можат да се употребат резултатите од претходните проверки,
надлежниот царински орган пред да издаде одобрение за постапка на поедноставено
декларирање или постапка на локално царинење, врши проверка на евиденцијата што ја
води барателот.
Член 169-б
(1) Одобрение за поедноставена постапка за декларирање се издава доколку се
исполнети критериумите и условите од член 10-ж на оваа уредба, со исклучок на точка в)
од став (1) на член 10-ж, условите од член 10-з точки г), д) и е) и условите од член 10-ѕ на
оваа уредба.
Одобрение за поедноставена постапка на локално царинење се издава доколку се
исполенети критериумите и условите од член 10-ж на оваа уредба, со исклучок на точка в)
од став (1) на член 10-ж, условите од член 10-з и условите од член 10-ѕ на оваа уредба.
За издавање на одобренијата од првиот и вториот потстав на овој став, царинскиот
орган го применува членот 10-а став (2) на оваа уредба и го употребува образецот од
Прилог 27 на оваа уредба или соодветен електронски формат.
(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а), б) и в) на оваа
уредба, условите и критериумите од став (1) на овој член се сметаат за исполнети.
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Член 169-в
(1) Надлежниот царински орган го суспендира одобрението за поедноставена постапка
за декларирање или постапка на локално царинење кога:
1) утврдил дека повеќе не се исполнети условите и критериумите од член 169-б став (1)
на оваа уредба или
2) царинскиот орган има основана причина да верува дека некое дејствие поради кое е
поведена кривична или прекршочна постапка и кое е поврзано со прекршување на
царинските правила било извршено од страна на имателот на одобрение или друго лице од
член 10-ж став (1) точки а), б) или г) на оваа уредба.
Меѓутоа, во случајот од точка б) од првиот потстав на овој став, надлежниот царински
орган може да одлучи да не го суспендира одобрението за поедноставена постапка за
декларирање или за постапка на локално царинење доколку смета дека повредата е од
занемарлива важност во однос на бројот или обемот на царинските операции и не
предизвикува сомневање за добрата намера на имателот на одобрението.
Пред да донесе одлука, надлежниот царински орган го доставува својот наод до
имателот на одобрение. Имателот на одобрението има право да ги отстрани
неправилностите и/или да ги изнесе своите забелешки во рок од 30 календарски дена од
доставување на наодот.
(2) Доколку имателот на одобрението не ги отстрани неправилностите од точка а) од
првиот потстав на став (1) на овој член во рок од 30 календарски дена, надлежниот
царински орган го известува имателот на одобрение дека одобрението за поедноставена
постапка за декларирање или постапка на локално царинење се суспендира за период од
30 календарски дена, за да му овозможи на имателот на одобрение да ги преземе
потребните мерки за отстранување на неправилостите.
(3) Во случаите од став (1) прв потстав точка б) на овој член, царинскиот орган што го
издал одобрението го суспендира одобрението до правосилно завршувањето на
кривичната или прекршочната постапка и го известува имателот на одобрението дека
презел таква мерка.
(4) Кога имателот на одобрението не успеал да ги отстрани неправилностите во рок од
30 календарски дена, но може да обезбеди доказ дека условите можат да се исполнат
доколку времетраењето на суспендирањето се продолжи, надлежниот царински орган го
продолжува периодот за суспендирање на одобрението за поедноставена постапка за
декларирање или постапка на локално царинење за дополнителни 30 календарски дена.
(5) Суспендирањето на одобрението не влијае врз царинските постапки кои започнале
пред суспендирањето и кои се уште не завршиле.
Член 169-г
(1) Кога имателот на одобрението, на начин кој е задоволителен за надлежниот
царински орган, ги презел сите потребни мерки за исполнување на условите и
критериумите во одобрението за поедноставена постапка за декларирање или постапка на
локално царинење, надлежниот царинскиот орган го повлекува суспендирањето и за тоа
го известува имателот на одобрение. Суспендирањето може да се повлече пред истекот на
рокот од член 169-в став (2) или став (4) на оваа уредба.
(2) Доколку имателот на одобрение не ги преземе потребните мерки во периодот кога
важи суспендирањето од член 169-в став (2) или став (4), се применува член 169-ѓ на оваа
уредба.
Член 169-д
(1) Кога имателот на одобрение привремено не може да ги исполни условите и
критериумите за одобрението за поедноставена постапка за декларирање или постапка на
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локално царинење, може да побара суспендирање на одобрението. Во вакви случаи,
имателот на одобрение го известува надлежниот царински орган за датумот кога ќе може
повторно да ги исполни условите и критериумите.
Тој го известува надлежниот царински орган и за мерките што планира да ги преземе и
за нивниот временски распоред.
(2) Доколку имателот на одобрение не успее да ги отстрани неправилностите во рокот
наведен во неговото известување, царинскиот орган кој го издал одобрението може да
одобри разумно продолжување, доколку имателот на одобрение покажал добра намера.
Член 169-ѓ
Надлежниот царински орган го укинува одобрението за поедноставена постапка за
декларирање или постапка на локално царинење во следниве случаи:
1) кога имателот на одобрение не успеал да ги надмине состојбите од членовите 169-в
став (2) и 169-д став (1) на оваа уредба;
2) кога имателот на одобрение или други лица од член 10-ж став (1) точки а), б) или г)
на оваа уредба извршиле тешки или повеќекратни прекршувања на царинските правила и
немаат право на понатамошна жалба;
3) на барање на имателот на одобрение.
Меѓутоа, во случајот од првиот став точка б) на овој член, надлежниот царински орган
може да одлучи да не го укине одобрението за поедноставена постапка за декларирање
или постапка на локално царинење доколку смета дека повредата е од занемарлива
важност во споредба со бројот или обемот на царинските операции и не предизвикува
сомневање за добрата намера на имателот на одобрение.
Одредбите на овој член не ја исклучуваат примената на член 7-б на Царинскиот закон и
член 3 на оваа уредба.“
Член 57
Членот 170 се менува и гласи:
“На барање на декларантот, царинските органи може да прифатат декларација за
пуштање во слободен промет која не ги содржи сите податоци пропишани од министерот
за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон. Меѓутоа, таа
декларација мора да ги содржат најмалку податоците за непотполна декларација
пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот
закон.“
Член 58
Во член 176 став (1) по бројот “178“ сврзникот “и“ се брише, а зборот “декларантот“ се
заменува со зборот “барателот“ .
Ставот (2) се менува и гласи:
“Таквата поедноставена декларација мора да ги содржи најмалку податоците за
поедноставена увозна декларација пропишани од министерот за финансии во согласност
со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“
Член 59
Членот 177 се менува и гласи:
“(1) На барателот му се издава одобрение за поедноставена постапка за декларирање
доколку ги исполнува условите и критериумите од членовите 167, 169, 169-а и 169-б на
оваа уредба.
(2) Доколку барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на
оваа уредба, надлежниот царински орган го издава одобрението од став (1) на овој член
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кога ќе утврди дека е договорена потребната размена на податоци помеѓу барателот и
надлежниот царински орган. Сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат
за исполнети.“
Член 60
Членот 178 се менува и гласи:
“(1) Одобрението од член 176 ги содржи следниве податоци:
1) царинската испостава или царинските испостави надлежни за прифаќање на
поедноставени декларации;
2) стоката за која важи одобрението и
3) податок за гаранцијата која се поднесува од засегнатото лице за покривање на
царинскиот долг кој може да настане.
4) Исто така се наведува формата и содржината на дополнителната декларација и се
определува рокот во кој таа мора да биде поднесена кај царинскиот орган одреден за таа
цел.
(2) Царинскиот орган може да одлучи да не се поднесува дополнителна декларација
кога поедноставената декларација се однесува на стока чија вредност не надминува 800
ЕВРА во денарска противвредност и поедноставената декларација веќе ги содржи сите
податоци потребни за пуштање во слободен промет.“
Член 61
Во член 179 во алинеа 1 зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите “одредишната испостава“.
Член 62
Членот 180 се менува и гласи:
“(1) Одобрение за постапка на локално царинење се издава на барателот доколку ги
исполнува условите и критериумите од членовите 167, 169, 169-а и 169-б на оваа уредба.
(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа
уредба, надлежниот царинскиот орган издава одобрение откако ќе утврди дека е
договорена потребната размена на податоци помеѓу барателот и царинскиот орган кој
издава одобренија. Сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за
исполнети.“
Член 63
Членот 181 се брише.
Член 64
Во член 182 ставот (3) се менува и гласи:
“Записот во евиденција од став (1) точки а), б) и в) на овој член може да биде заменет
со која било друга формалност побарана од надлежниот царински орган, која дава слични
гаранции. Овој запис го содржи датумот на неговото изготвување и најмалку податоците
за декларацијата за стока во постапка на локално царинење пропишани од министерот за
финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“
Член 65
Членот 184 се менува и гласи:
“(1) На барање на декларантот надлежната царинска испостава може да прифати
декларација за постапка на царинско складирање која не ги содржи сите податоци
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пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот
закон.
Меѓутоа таа декларација мора да ги содржат најмалку податоците за непотполна
декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон.
(2) Одредбите на членовите 171, 172 и 175 на оваа уредба соодветно се применуваат.“
Член 66
Во член 185 ставот (1) се менува и гласи:
“Одобрение за поедноставена постапка за декларирање во согласност со условите и на
начин пропишан во членовите 167, 169, 169-а, 169-б и 186 на оваа уредба, му се издава на
барателот врз основа на поднесено барање.“
Ставот (4) се менува и гласи:
“Користење на поедноставена декларација во форма на административен или
комерцијален документ, не се применува за царински склад од тип Б.“
Член 67
Членот 186 се менува и гласи:
“(1) Барањето од член 185 став (1) на оваа уредба се поднесува во писмена форма и
треба да ги содржи сите податоци потребни за издавање на одобрение.
Барањето од член 185 став (1) на оваа уредба може да биде заменето со општо барање
кое се однесува на операции кои треба да се извршат во текот на одреден период, доколку
тоа околностите го дозволуваат. Во овој случај барањето треба да се изготви под условите
пропишани во членовите 312, 313 и 314 на оваа уредба и да се поднесе заедно со барање за
работење со царински склад. Кога работењето со царински склад е веќе одобрено,
барањето од член 185 став (1) на оваа уредба се поднесува до царинскиот орган што го
издал одобрението за постапка за царинско складирање, како барање за измена на
одобрение.
(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа
уредба, надлежниот царинскиот орган издава одобрение откако ќе утврди дека е
договорена потребната размена на податоци помеѓу барателот и надлежниот царински
орган. Сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети.“
Член 68
Членот 187 се менува и гласи:
“Со одобрението од член 185 став (1) на оваа уредба се пропишуваат посебните
правила за спроведување на постапката, вклучувајќи ги податоци за царинската испостава
или царинските испостави за започнување на постапката.
Дополнителна декларација не мора да се поднесе.“
Член 69
Во член 191 ставот (1) се менува и гласи:
“На барање на декларантот надлежната царинска испостава може да прифати
декларации за ставање на стока во постапка со економски ефект, освен за постапка за
извоз за облагородување или царинско складирање, кои не ги содржат сите податоци
пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот
закон или кон кои не се приложени некои документи од член 127 на оваа уредба.
Меѓутоа, тие декларации мора да ги содржат најмалку податоците за непотполна
декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон.“
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Член 70
Членот 196 се менува и гласи:
“Извозните формалности пропишани во членовите 403-ж до 409-ѓ на оваа уредба може
да се поедностават во согласност со одредбите од оваа глава.“
Член 71
Членот 197 се менува и гласи:
“(1) На барање на декларантот, царинската испостава за извоз може да прифати извозна
декларација која што не ги содржи сите податоци пропишани од министерот за финансии
во согласност со членот 72 став (3) на Царинскиот закон.
Сепак, оваа декларација треба да ги содржи најмалку податоците за непотполна
декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со Членот 72 став (3) на
Царинскиот закон и:
- сите податоци потребни за правилна примена на извозни давачки или мерки, кога
стоката подлежи на вакви давачки или мерки и
- сите други податоци кои се сметаат за потребни заради идентификација на стоката,
примена на прописите со кои се регулира извозот или определување на износот на која
било гаранција која е потребна пред да може стоката да се извезе.
(2) Одредбите на членовите 171, 172, 173, 174 и 175 на оваа уредба соодветно се
применуваат за извозните декларации.
(3) Кога се применува член 404-а на оваа уредба, дополнителната декларација може да
се поднесе кај царинската испостава надлежна за надзор на местото каде што извозникот е
регистриран.
(4) Во непотполната извозна декларација се наведува царинската испостава каде што се
поднесува дополнителната декларација. Царинската испостава којашто ја прима
непотполната извозна декларација ги испраќа податоците од непотполната извозна
декларација до царинската испостава каде што треба да се поднесе дополнителната
декларација, во согласност со став (3) на овој член.“
Член 72
Во Дел 1, Поглавје 9 во Глава 4 Одделот 2 и членот 198 се бришат, а Одделот 3 станува
Оддел 2.
Член 73
Членот 199 се менува и гласи:
“(1) Одобрението за употреба на постапка за локално царинење се издава во согласност
со условите и на начин утврдени во членовите 167, 169, 169-а и 169-б на оваа уредба, на
секое лице, во понатамошниот текст „одобрен извозник“, кое сака да извршува извозни
постапки во свои простории или на други места определени или одобрени од царинскиот
орган.
(2) Во одобрението од став (1) на овој член се одредува дали одобрениот извозник
поднесува потполна царинска декларација, во согласност со член 201 став (1) на оваа
уредба или е овластен да врши запишување во неговата евиденција, во согласност со член
201 став (2) на оваа уредба.“
Член 74
Членот 200 се брише.
Член 75
Членот 201 се менува и гласи:
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“(1) За да му овозможи на царинскиот орган правилно следење на спроведувањето на
постапките, одобрениот извозник, пред да ја изнесе стоката од местата наведени во член
199 на оваа уредба, до царинската испостава за извоз поднесува потполна царинска
декларација изготвена со помош на техника на електронска обработка на податоци, во
роковите пропишани во членовите 403-б и 403-в на оваа уредба. Во овој случај,
одобрениот извозник се ослободува од обврската да поднесе дополнителна декларација,
пропишана во член 88 став (2) на Царинскиот закон.
(2) Наместо обврската да поднесе потполна декларација во согласност со став (1) на
овој член, надлежниот царински орган може да го овласти одобрениот извозник да
направи запис во неговата евиденција, под услов царинскиот орган да има пристап до тие
податоци во електронскиот систем на одобрениот извозник и да се исполнети барањата за
размена на такви податоци помеѓу царинските испостави.
Одобрениот извозник:
1) ги запишува во евиденцијата податоците за потполна декларација или податоците за
декларација за постапка на локално царинење пропишани од министерот за финансии
согласно член 72 став (3) на Царинскиот закон и податоци од сите придружни документи
од член 128 став (1) на оваа уредба. На барање на царинската испостава за извоз, имателот
на одобрението ги става на располагање тие податоци или документи;
2) ги запишува местото и времето кога стоката ќе биде достапна за контрола;
3) ја известува царинската испостава за извоз за секој запис во евиденцијата на
одобрениот извозник и за достапноста на стоката во неговите простории или на други
места определени или одобрени од царинскиот орган.
Одредбите од оваа точка не ја исклучуваат примената на одредбите од член 88, став (1)
точка в) на Царинскиот закон.
4) периодично поднесува дополнителна декларација до царинската испостава за извоз
во рокот пропишан во одобрението и
5) има безбеден систем кој покажува кој пристапил во евиденцијата и кога и кои дејства
се извршени.
(3) Царинската испостава за извоз ги испраќа податоците од став (2) точка в) на овој
член до царинска испостава на излез.
(4) Царинската испостава за извоз го известува имателот на одобрението за пуштањето
на стоката, освен во случаите кога во одобрението е наведено дека истиот се ослободува
од обврската да ја стави стоката на увид. Кога обврската за ставање на стоката на увид е
изземена, запишувањето во евиденцијата се смета како пуштање на стоката.
(5) Надлежниот царински орган може да одбие да даде овластување за запишување во
евиденцијата на одобрениот извозник доколку царинските декларации се однесуваат на
стока чие пуштање зависи од примената на ограничувања или која е предмет на забрани,
пропишани за предметната постапка.“
Член 76
Членот 202 се брише.
Член 77
Членот 203 се менува и гласи:
„Во одобрението од член 199 на оваа уредба се утврдуваат сите детални правила за
спроведување на постапката, а особено следново:
1) податоци за стоката на којашто се однесува;
2) начинот и времето на пуштање на стоката;
3) содржината на сите придружни документи, наведени во член 128 став (1) на оваа
уредба.
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Кога се применуваат членовите 409-a до 409-ѓ на оваа уредба, пуштањето на стоката од
точка б) од првиот потстав на овој член се одобрува во согласност со член 409-б на оваа
уредба.“
Член 78
Во Дел 1, Поглавје 9, во Глава 4 Одделот 4 и членот 204 се бришат.
Член 79
Во Дел 2, Поглавје1, Главата 2 и членот 206 се бришат, а Главите 3 и 4 стануваат Глави
2 и 3.
Член 80
Во член 216 во првата реченица на ставовите (4) и (5) и во втората реченица на став (8)
зборовите „Централната управа на“ се бришат.
Член 81
Во член 217 во ставовите (1) и (2) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 82
Во член 218 став (1) зборовите „Централната управа на“ се бришат.
Член 83
Членот 219 се менува и гласи:
“Поимите употребени во оваа Глава го имаат следново значење:
1) “транзит“ е постапка во која стоките се превезуваат под контрола на царинскиот
орган од појдовната до одредишната испостава;
2) “појдовна испостава” е царинска испостава каде се прифаќаат декларациите за
ставање на стоката во постапка на транзит;
3) “одредишна испостава” е царинска испостава каде стоката ставена во транзитна
постапка треба да се стави на увид со цел да се заврши постапката;
4) “гарантна испостава“ е царинската испостава определена за поднесување на
гаранциите кои ги дава гарантот;
5) “гарант“ е било кое физичко или правно лице трето лице, кое писмено превзема
обврска поединечно и солидарно со главниот обврзник да плати кој било долг кој може да
настане до висина на утврдениот загарантиран износ;
6) “долг“ се увозни или извозни давачки и други давачки кои треба да се платат за
стоките кои се ставени во транзитна постапка;
7 “транзитна декларација“ е дејство со кое некое лице во пропишана форма и на
пропишан начин изразува желба да се стави некоја стока во транзитна постапка;
8) “транзитен придружен документ“ е документ кој што ја придружува стоката,
отпечатен од компјутерскиот систем врз основа на податоците од транзитната
декларација;
9) “транзитен придружен документ/документ за сигурност“ е документ кој што ја
придружува стоката, отпечатен од компјутерскиот систем врз основа на податоците од
транзитната декларација и влезната или излезната збирната декларација;
10) “главен обврзник“ е лице кое изготвува транзитна декларација и/или лице во чие
име се изготвува транзитна декларација;
11) “пуштање на стока“ е дејство со кое царинскиот орган ја става стоката на
располагање за цели предвидени со транзитната постапка;
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12) “лични податоци“ се било кои информации кои се однесуваат на определено
физичко или правно лице, или на лице кое што може да се определи и
13) “резервна постапка“ е постапка во која се употребуваат хартиени документи со цел
да се овозможи поднесување и контрола на транзитна декларација и следење на
транзитната операција кога нема можност за спроведување на стандарната постапка со
употреба на електронски средства.“
Член 84
Членот 220 се менува и гласи:
“По завршување на извоз или повторен извоз во редовна постапка, царинскиот орган
може да одреди стоката да се превезува во транзитна постапка согласно член 105 став (1)
точка б) на Царинскиот закон.“
Член 85
Во член 221 се додава нов потстав кој гласи:
“Прилогот 28 се ревидира најмалку еднаш годишно.“
Член 86
Во член 222 зборот “претовар“ се заменува со зборот “претовара“.
Член 87
Членот 224 се менува и гласи:
“(1) Гаранцијата дадена од главниот обврзник важи на целото царинско подрачје на
Република Македонија.
(2) Кога гарантот ја дава гаранцијата во гарантната испостава:
1) на главниот обврзник му се доделува “референтен број на гаранцијата“ за употребата
на гаранцијата и за идентификација на секое постапување на гарантот;
2) на главниот обврзник му се доделува и му се соопштува шифра за пристап која е
поврзана со “референтниот број на гаранцијата“. “
Член 88
По членот 225 се додава нов член 225-а кој гласи:
„Член 225-а
(1) Во рамките на транзитната постапка, формалностите се извршуваат со техника на
електронска обработка на податоци.
(2) Структурата и поединостите на пораките кои се користат за спроведување на
формалностите во транзитната постапка ги утврдува Царинската управа.“
Член 89
Во член 226 став (2) во првата реченица зборовите “појдовниот царински орган“ се
заменуваат со зборовите “појдовната испостава“.
Во став (3) зборовите “банкарска гаранција“ се заменуваат со зборовите “гаранција
дадена од гарант“, зборовите “Банката гарант“ се заменуваат со зборовите “Гарантот“ и
се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Кога се употребува поединечна гаранција дадена од гарантот, кодот за пристап
поврзан со “референтниот број на гаранцијата“ не може да биде модификуван од главниот
обврзник.“
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Член 90
Членот 227 се менува и гласи:
“Поединечната гаранција дадена од гарантот е во согласност со образец даден во
Прилог 30 на оваа уредба.
Гарантниот инструмент се задржува во гарантната испостава.“
Член 91
Членот 228 се менува и гласи:
“(1) Во случајот од член 226 став (3) на оваа уредба, поединечната гаранција треба да е
во согласност со образецот даден во Прилог 31 на оваа уредба.
(2) Гарантот треба на гарантната испостава да и ги даде сите потребни податоци за
ваучерите за поединечна гаранција кои тој ги издал, на начин определен од царинскиот
орган.
Крајниот рок до кога може да се употреби ваучерот не може да биде подолг од една
година од денот на издавање.
(3) Гарантот му го соопштува “референтниот број на гаранцијата“ на главниот
обврзник за секој ваучер за поединечна гаранција кој му е доделен. Главниот обврзник не
може да го менува доделениот код за пристап.
(4) Кога се применува член 231 став (2) точка б) на оваа уредба, гарантот му издава на
главниот обврзник ваучери за поединечна гаранција изготвени на хартија во согласност со
образецот даден во Прилог 32 на оваа уредба, на кои е наведен бројот за идентификација.
(5) Гарантот може да издаде ваучери за поединечна гаранција кои не важат за транзитна
постапка на стока наведена во Прилог 28 на оваа уредба. Во таков случај, гарантот на
секој ваучер за поединечна гаранција дијагонално треба да стави забелешка: "Ограничено
важење - 99200".
(6) Главниот обврзник до појдовната испостава доставува толкав број на ваучери за
поединечна гаранција кој помножен со износ од 7.000 ЕВРА во денарска противвредност
дава износ кој е потребен за покривање на целиот износ од член 226 став (1) на оваа
уредба. Кога се применуваат одредбите на членот 231 став (2) точка б) на оваа уредба,
поединечните ваучери во хартиена форма се доставуваат до појдовната испостава која ги
задржува, а таа пак ја известува гарантната испостава наведена на ваучерот за
идентификациониот број на секој ваучер.“
Член 92
Во членот 229 ставот (1) се менува и гласи:
“Гарантната испостава ја укинува својата одлука за прифаќање на преземањето на
обврската од гарантот доколку условите пропишани во моментот на издавање повеќе не се
исполнуваат.
Исто така, гарантот може да ја откаже својата обврска во секое време. Укинувањето
или откажувањето важи од 16-тиот ден од денот на кој гарантот или гарантната испостава,
во зависност од случајот, биле известени.“
Ставот (3) се менува и гласи:
“Гарантната испостава во компјутерскиот систем ги внесува информациите за секое
укинување или откажување на гаранцијата и за датумот кога тоа почнува да важи.“
Член 93
Во член 230 став (1) зборовите “од еден појдовен до еден одредишен царински орган“
се заменуваат со зборовите „од една појдовна испостава до една одредишна испостава“.
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Во ставот (2) зборовите “еден појдовен царински орган“ се заменуваат со зборовите
“една појдовна испостава“ а зборовите“еден одредишен царински орган“ се заменуваат со
зборовите “една одредишна испостава“.
Член 94
Членот 231 се менува и гласи:
“(1) Транзитната декларација се изготвува со употреба на техника на електронска
обработка на податоци и истата ги содржи податоците за таква декларација пропишани од
министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
(2) Царинскиот орган прифаќа транзитна декларација изготвена во форма на Единствен
царински документ во согласност со постапката утврдена од Царинската управа во
следниве случаи:
1) кога стоката се пренесува од патници кои немаат директен пристап до царинскиот
компјутерски систем, во согласност со методите опишани во член 231-а на оваа уредба и
2) кога се спроведува резервна постапка според условите и во согласност со методите
утврдени во Прилог 34-и кој е составен дел на оваа уредба.
(3) Употребата на транзитна декларација во писмена форма во согласност со став (2)
точка (б) на овој член, кога компјутерскиот систем на главниот обврзник или
компјутерската мрежа се недостапни, треба да се одобри од страна на царинскиот орган.
(4) Транзитната декларација може да биде дополнета со еден или повеќе дополнителни
листови кои се во согласност со образецот даден во Прилог 21 на оваа уредба. Обрасците
претставуваат составен дел на декларацијата.
(5) Товарници изготвени на образец од Прилог 34 на оваа уредба, во согласност со
објаснувачките забелешки дадени во Прилог 33 на оваа уредба, може да се употребуваат
наместо дополнителни листови како описен дел на транзитна декларација во писмена
форма и претставуваат нејзин составен дел.“
Член 95
По членот 231 се додава нов член 231-а, кој гласи:
“Член 231-а
(1) Кога се применува член 231 став (2) точка а) на оваа уредба, патникот изготвува
транзитна декларација во согласност со член 117 на оваа уредба и во согласност со
прописот утврден од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон.
(2) Надлежните царински органи со употреба на информатичка технологија и
компјутерски мрежи обезбедуваат размена на транзитните податоци.“
Член 96
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 називот на Пододдел 3 се менува и гласи:
“Формалности во појдовната испостава“.
Член 97
Во член 232 став (1) зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите “одредишната испостава“.
Во ставот (2) во првата реченица зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите “појдовната испостава“.
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Член 98
Во член 233 став (1) зборовите “Појдовниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите “Појдовната испостава“, а зборовите “одредишниот царински орган“ се
заменуваат со зборовите “одредишната испостава“.
Ставот (2) се брише.
Член 99
Во член 234 став (1) по првата реченица се додава нова реченица која гласи:
“Појдовната испостава презема мерки за идентификација за кои смета дека се потребни
и ги внесува релевантните податоци во транзитната декларација.“
Во ставот (2) точка (а) зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите “појдовната испостава“.
Член 100
Во членот 235 во првиот потстав зборовите “Појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите “Појдовната испостава“, а зборот “транзитната“ се заменува со зборовите
“податоците од транзитната“, а третиот постав на овој член се брише.
Член 101
Членот 236 се менува и гласи:
“(1) При пуштање на стоката, појдовната испостава ги испраќа деталите за транзитната
операција до пријавената одредишна испостава со употреба на пораката
„запис за
очекувано пристигнување“.
Оваа порака се заснова на податоци добиени од транзитната декларација, изменети по
потреба.
(2) По пуштањето на стоката, транзитниот придружен документ или транзитниот
придружен документ/документ за сигурност ја придружуваат стоката ставена во транзитна
постапка.
Транзитниот придружен документ е во согласност со образецот и поединостите на
транзитниот придружен документ дадени во Прилог 34-а на кој е составен дел на оваа
уредба или, во случај кога податоците за влезна или излезна збирна декларација
пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот
закон се дадени заедно со транзитните податоци, со образецот и поединостите на
Транзитниот придружен документ/документ за сигурност дадени во Прилог 34-в кој е
составен дел на оваа уредба и Списокот на наименуванија за транзит/сигурност даден во
Прилог 34-г кој е составен дел на оваа уредба. Овој документ е достапен на операторот на
еден од следните начини:
1) се дава на главниот обврзник од појдовната испостава или со одобрение на
царинскиот орган се печати од компјутерскиот систем на главниот обврзник или
2) се печати од компјутерскиот систем на овластениот испраќач по добивање на
пораката за пуштање на стока, испратена од појдовната испостава.
(3) Кога декларацијата содржи повеќе од едно наименувание на стока, транзитниот
придружен документ од став (2) на овој член се надополнува со Список на наименуванија
во согласност со образецот даден во Прилог 34-б кој е составен дел на оваа уредба.
Транзитниот придружен документ/документ за сигурност од став (2) на овој член
секогаш се надополнува со Список на наименуванија утврден во Прилог 34-г кој е
составен дел на оваа уредба. Овој список на наименуванија е составен дел на транзитниот
придружен документ или транзитниот придружен документ/документ за сигурност.“
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Член 102
Членот 237 се менува и гласи:
„Пратката и транзитниот придружен документ – транзитниот придружен
документ/документ за сигурност се ставаат на увид на секое барање на царинскиот орган.“
Член 103
Во член 238 во ставот (1) во првата реченица зборовите “листовите број 4 и број 5 од
транзитната декларација, и да ги стави на увид“ се заменуваат со зборовите “транзитниот
придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за сигурност и да го
стави на увид“.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Кога царинскиот орган смета дека предметната транзитна операција може да
продолжи по редовен пат, тој ги превзема сите потребни мерки, а потоа го оверува
транзитниот придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за
сигурност.
Соодветните информации кои се однесуваат на претоварот или на одредена незгода се
запишуваат во компјутерскиот систем од страна на одредишната испостава.“
Член 104
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 називот на Пододдел 5 се менува и гласи:
“Формалности во одредишната испостава“
Член 105
Членот 239 се менува и гласи:
“(1) Стоката и потребните документи се ставаат на увид во одредишната испостава во
текот на деновите и часовите предвидени за работа. Меѓутоа, одредишната испостава
може, на барање и на трошок на засегнатата страна, да дозволи документите и стоката да
бидат ставени на увид надвор од предвидените денови и часови. На сличен начин, на
барање и на трошок на засегнатата страна, одредишната испостава може исто така да
дозволи стоката и потребните документи да бидат ставени на увид во кое било друго
место.
(2) Кога стоката се става на увид во одредишната испостава по истекот на рокот
утврден од појдовната испостава и кога неможноста за почитување на рокот настанала
поради околности кои можат да се објаснат и се прифатливи за одредишната испостава, а
не може да се припишат на превозникот или главниот обврзник, ќе се смета дека главниот
обврзник го почитувал временскиот рок утврден согласно член 233 став (1) на оваа
уредба.
(3) Одредишната испостава го задржува транзитниот придружен документ транзитниот придружен документ/документ за сигурност, а прегледот на стоката се врши
исклучиво врз основа на податоците од пораката „запис за очекувано пристигнување“
добиена од појдовната испостава.
(4) На барање на главниот обврзник, а за да се обезбеди доказ дека постапката е
завршена согласно член 243 став (1) на оваа уредба, одредишната испостава го заверува
транзитниот придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за
сигурност со следната забелешка: “Алтернативен доказ – 99202“.
(5) Транзитната операција може да се заврши и во царинска испостава различна од онаа
која е наведена во транзитната декларација. Во тој случај, таа станува одредишна
испостава.
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Новата одредишна испостава ќе ја побара пораката “запис за очекувано
пристигнување“ од појдовната испостава со цел да ја евидентира промената на
одредишната испостава.“
Член 106
Членот 240 се менува и гласи:
“(1) Одредишната испостава на барање на лицето кое ги става на увид стоката и
потребните документи му заверува потврда.
(2) Потврдата е во согласност со образецот даден во Прилог 36 на оваа уредба.
(3) Потврдата од став (1) на овој член ја пополнува засегнатото лице. Потврда може да
содржи и други податоци во врска со пратката, освен во просторот резервиран за
одредишната испостава. Потврдата не се употребува како доказ дека постапката е
завршена во смисла на член 243 став (1) на оваа уредба.“
Член 107
Членот 241 се менува и гласи:
“(1) Одредишната испостава со пораката “известување за пристигнување“ ја известува
појдовната испостава за пристигнувањето на стоката истиот ден кога стоката е ставена на
увид во одредишната испостава.
(2) Кога транзитната операција завршува во друга испостава од првично декларираната
во транзитната декларација, новата одредишна испостава ја известува појдовната
испостава за пристигнување на стоката со пораката “известување за пристигнување“.
Појдовната испостава ја известува првично декларираната одредишна испостава за
пристигнување на стоката со пораката „препратено известување за пристигнување“.
(3) Пораката “известување за пристигнување“ од ставовите (1) и (2) на овој член не
може да се користи како доказ за завршување на постапката во смисла на член 243 став (1)
на оваа уредба.
(4) Освен кога е оправдано, одредишната испостава ја испраќа пораката “резултат од
контролата“ на појдовната испостава најдоцна третиот ден по ставање на увид на стоката
во одредишната испостава.
Меѓутоа, кога се применува членот 274 на оваа уредба, одредишната испостава ја
испраќа пораката “резултат од контролата“ на појдовната испостава најдоцна шестиот ден
по денот на испорака на стоката.“
Член 108
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 насловот на Пододел 6 се менува и гласи:
“Испитна постапка“.
Член 109
Членот 242 се менува и гласи:
“(1) Доколку појдовната испостава во рок во кој стоката мора да се стави на увид кај
одредишната испостава не ја примила пораката “известување за пристигнување” или во
рок од шест дена по прием на пораката „известување за пристигнување“ не ја примила
пораката „резултати од контролата“, појдовната испостава ја разгледува можноста за
покренување на испитна постапка за добивање на потребните информации за завршување
на постапката, или ако тоа не можно:
- да утврди дали настанал царински долг и
- да го идентификува должникот.
(2) Испитната постапка започнува најдоцна седум дена по истекот на еден од
временските рокови наведени во став (1) на овој член. Доколку појдовната испостава
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порано добие информации дека транзитната постапка не е завршена, или се сомнева дека
нема да биде завршена, веднаш започнува испитна постапка.
(3) Доколку појдовната испостава добила само порака „известување за пристигнување“,
започнува испитна постапка со барање до одредишната испостава, која ја испратила
пораката „известување за пристигнување“, да ја испрати пораката “резултати од
контрола“.
(4) Доколку појдовната испостава не ја добила пораката "известување за
пристигнување“ започнува испитна постапка со испраќање барање до главниот обврзник
за информации потребни за завршување на постапката или, кога во одредиштето има
доволно податоци, барањето го испраќа до одредишната испостава.
Најдоцна во рок од 28 дена по започнувањето на испитната постапка во одредишната
испостава, во случај кога транзитната операција не може да се заврши, појдовната
испостава ќе побара од главниот обврзник да ги приложи потребните информации за
завршување на постапката.
(5) Одредишната испостава и главниот обврзник треба да одговорат на барањето од
ставот (4) на овој член во рок од 28 дена. Доколку главниот обврзник обезбеди доволно
информации во овој период појдовната испостава ќе ги земе предвид таквите информации
или ќе ја заврши постапката доколку обезбедените информации тоа го дозволуваат.
(6) Доколку појдовната испостава смета дека информациите добиени од главниот
обврзник не се доволни за завршување на постапката, но се доволни за продолжување на
испитната постапка, веднаш испраќа барање до засегнатите царински испостави.
(7) Кога со испитната постапка ќе се утврди дека транзитната постапка е завршена
правилно, појдовната испостава ја завршува постапката и без одлагање го информира
главниот обврзник, а кога тоа е потребно, и секој царински орган кој можеби започнал
постапка за пресметка и наплата на долг во согласност со членовите 233 до 244 на
Царинскиот закон.“
Член 110
Членот 243 се менува и гласи:
“(1) Доказот дека постапката е завршена во временскиот рок предвиден во
декларацијата може да се достави од главниот обврзник во облик на документ заверен од
одредишната испостава со кој се идентификува стоката и се утврдува дека истата била
ставена на увид кај одредишната испостава или кога се применува членот 272 на оваа
уредба кај овластениот примач. Обликот на документот треба да биде прифатлив за
царинскиот орган.
(2) Транзитната постапка може исто така да се смета дека е завршена кога главниот
обврзник поднесува еден од следниве документи, кои се прифатливи за царинскиот орган:
1) царински документ издаден во друга земја со кој на стоката и се одредува царински
дозволено постапување или употреба или
2) документ издаден во друга земја, заверен со печат од царинскиот орган на таа земја
со кој се потврдува дека стоката била пуштена во слободен промет во односната земја.
(3) Документите од став (2) на овој член можат да бидат заменети со копии или
фотокопии заверени како верни на оригиналот од органот кој ги заверил оригиналните
документи или од надлежните органи на одредишната земја.“
Член 111
Во членот 244 ставот (1) се брише.
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите „точка е) “ се заменуваат со зборовите
“точка ѓ)“.

32 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

Член 112
Членовите 245, 246, 247 и 248 се бришат.
Член 113
Во членот 249 точката б) се брише, а точките в), г), д), ѓ) и е) стануваат точки б), в), г),
д) и ѓ).
Во точката е) која станува точка ѓ) во алинеја (i) по зборот „железница“ се додаваат
зборовите “или големи контејнери“ а во алинеа (iv) зборовите “цевовод или електични
водови“ се заменуваат со зборот “цевковод“.
Член 114
Во членот 250 став (1) точка б) зборовите “точка ѓ)“ се заменуваат со зборовите “точка
д)“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3)
Кога засегнатото лице има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а)
или в) на оваа уредба, се смета дека се задоволени барањата утврдени во став (1) точка (в)
и став 2 точка (б) на овој член.“,
Член 115
Во член 251 ставот (1) се менува и гласи:
„Барањето за одобрување за употреба на поедноставувања, во понатамошниот текст
“барање“, треба да содржи датум и да биде потпишано. Под услови и на начин пропишани
од страна на надлежниот царински орган барањето се изготвува во писмена форма или се
поднесува со употреба на техника на електронска обработка на податоци.“
Член 116
Во член 253 став (3) зборовите “точки в), г) и е)“ се заменуваат со зборовите „точки б),
в) и ѓ)“, а зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборовите “појдовната
испостава“.
Член 117
Во член 255 став (2) зборот “одобиено“ се заменува со зборот “одбиено“ а по зборовите
“во зависност од случајот,“ се додаваат зборовите “како и сите приложени придружни
документи,“.
Член 118
Член 256 се менува и гласи:
„(1) Главниот обврзник може да употребува општа гаранција, односно изземање од
обврската за поднесување на општа гаранција, во натамошниот текст “изземање на
гаранција”, до висина на одредениот износ.
(2) Одредениот износ треба да биде идентичен со износот на царинскиот долг и друг
долг кој може да настане за стоката која главниот обврзник ја става во транзитна постапка
во текот на најмалку една недела.
Гарантната испостава го утврдува тој износ во соработка со засегнатата страна врз
основа на:
1) информациите за стоката која претходно ја превезувал и за претпоставениот обем на
планираните транзитни операции наведени, меѓу другото, во неговата комерцијална
документација и евиденција и
2) при утврдување на одредениот износ, се земааат предвид највисоките увозни давачки
и другите давачки кои може да се применат на стоката.
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Со цел да се утврди одредениот износ се врши пресметка за износот на царинскиот
долг кој може да настане за секоја транзитна операција. Кога потребните податоци не се
достапни, се претпоставува дека износот е 7.000 ЕВРА во денарска противвредност, освен
доколку други информации кои се познати на царинските органи не доведат до поинаков
износ.
(3) Гарантната испостава го преиспитува одредениот износ посебно врз основа на
барање од главниот обврзник и по потреба истиот го прилагодува.
(4) Секој главен обврзник презема обврска износот за кој станува збор да не го надмине
одредениот износ од став (1) на овој член, земајќи ги предвид сите транзитни операции за
кои постапката сé уште не е завршена.
(5) Одредениот износ од став (1) на овој член ќе биде управуван и може да биде
надгледуван со помош на комјутерскиот систем на царинскиот орган, со следење на секоја
транзитна операција“.
Член 119
По членот 257 се додава нов член 257-а, кој гласи:
„Член 257-а
За секоја општа гаранција и/или секое изземање од гаранција:
1) на главниот обврзник за употреба на гаранцијата му се доделува “референтен број на
гаранција“ поврзан со еден одреден износ;
2) гарантната испостава на главниот обврзник му доделува и му ја соопштува првична
шифра за пристап која е поврзана со “референтниот број на гаранцијата“.
Главниот обврзник може да назначи една или повеќе шифри за пристап до општата
гаранција и/или секое изземање од гаранција што ќе ги употребува тој или неговите
застапници.“
Член 120
Членот 259 се менува и гласи:
“(1) Општа гаранција дава гарантот.
(2) Гарантниот документ е во согласност со образецот даден во Прилог 38 на оваа
уредба. Гарантниот инструмент го задржува гарантната испостава.“
Член 121
Во членот 260 ставот (2) се брише.
Во став (3) кој станува став (2) во втората реченица зборовите “Гарантниот царински
орган“ се заменуваат со зборовите “Меѓутоа, гарантната испостава“.
Член 122
Членот 261 се менува и гласи:
“(1) Одредбите член 229 став (1) на оваа уредба, соодветно се применуваат за
укинување и откажување на општата гаранција.
(2) Гарантната испостава во компјутерскиот систем ги внесува податоците за
укинувањето на одобрението за употреба на општа гаранција или изземањето на гаранција
од страна на царинскиот орган, и ефективниот датум на укинување на нејзиното
прифаќање од страна на гарантната испостава или ефективниот датум на откажување на
превземање на обврската од страна на гарантот.
(3) Од ефективниот датум на укинување или откажување, сите уверенија издадени за
примена на член 231 став (2) точка б) на оваа уредба не смеат да се употребат за ставање
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стока во транзитна постапка и главниот обврзник без одлагање ги враќа во гарантната
испостава.
Гарантната испостава на соодветен начин ги известува царинските органи кои од
важечите потврди не можат да се употребат за ставање на стока во транзитна постапка,
затоа што сé уште не се вратени или се пријавени како украдени, изгубени или биле
идентификувани како фалсификувани.“
Член 123
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, во Оддел 3 Подооделот 3 и членот 262 се бришат.
Подооделите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат Подоодели 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Член 124
Во член 263 ставот (2) се менува и гласи:
“Главниот обврзник, во транзитната декларација, во рубриката "Г. Контрола на
појдовна испостава" а во врска со "ставени пломби" ги запишува видот, бројот и ознаките
на употребените пломби.
Главниот обврзник ги става пломбите најдоцна до моментот на пуштање на стоката.“
Член 125
Членот 264 се менува и гласи:
“Царинскиот орган може да одобри изземање од барањето за следење на пропишаниот
правец на движење на главниот обврзник доколку тој може да обезбеди царинскиот орган
да биде сигурен за локацијата на предметните пратки во секој момент.“
Член 126
Во членот 265 во првиот потстав зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите “појдовната испостава“.
Член 127
Во членот 266 во точката а) зборовите “појдовниот царински орган одговорен за“ се
заменуваат со зборовите “појдовната испостава одговорна за“.
Точката б) се менува и гласи:
“временскиот рок во кој царинскиот орган по поднесувањето на транзитната
декларација од страна на овластениот испраќач, може да ги изврши сите потребни
контроли пред поаѓање на стоката, доколку е потребно;“
Член 128
Членот 267 се менува и гласи:
“Овластениот испраќач поднесува транзитна декларација во појдовната испостава.
Стоката не се пушта пред временскиот рок определен во член 266 точка б) на оваа
уредба.“
Член 129
Членот 268 се брише.
Член 130
Членот 269 се менува и гласи:
„Овластениот испраќач, кога е тоа соодветно, го внесува во компјутерскиот систем
пропишаниот правец на движење во согласност со член 232 став (2) на оваа уредба,
временскиот рок определен во согласност со член 233 на оваа уредба во кој стоката мора
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да се стави на увид кај одредишната испостава, како и бројот, видот и ознаките на
пломбите.“
Член 131
Членовите 270 и 271 се бришат.
Член 132
Во членот 272 ставот (1) се менува и гласи:
“На лицата кои сакаат да примаат, во своите простории или на некое друго определено
место, стока ставена во транзитна постапка без ставање на увид на таа стока и на
транзитниот придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за
сигурност кај одредишната испостава, може да им се одобри статус на овластен примач.“
Ставот (2) се менува и гласи:
“Се смета дека главниот обврзник ги исполнил своите обврски од член 109 став (1)
точка а) на Царинскиот закон и дека транзитната постапка е завршена кога транзитниот
придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за сигурност кој ја
прати пратката, заедно со стоката во непроменета состојба, се доставени во пропишаниот
рок до овластениот примач во неговите простории или местото определено во
одобрението, при што мерките за идентификација биле доследно применети.“
Член 133
Членот 273 се менува и гласи:
“(1) Во одобрението посебно се наведува:
1) одредишната или одредишните испостави одговорни за стоката која ја прима
овластениот примач;
2) кога овластениот примач преку пораката „дозволен истовар“ ќе ги прими податоците
од пораката “запис за очекувано пристигнување“, од страна на одредишната испостава со
цел соодветна примена на член 361 став (3) на оваа уредба и
3) кои категории или движења на стока се исклучени.
(2) Надлежниот царински орган во одобрението наведува дали е потребно преземање на
некое дејствие од страна на одредишната испостава пред овластениот примач да биде во
можност слободно да располага со примената стока.“
Член 134
Членот 274 се менува и гласи:
“(1) Кога стоката ќе пристигне во неговите простории или на местото определено во
одобрението, овластениот примач:
1) веднаш ја известува одредишната испостава одговорна за пристигнување на стоката
со пораката “известување за пристигнување“, вклучувајќи ги сите незгоди за време на
транспортот;
2) чека да ја добие пораката “дозволен истовар“ пред да почне со истовар;
3) по приемот на пораката „дозволен истовар“, а најдоцна третиот ден од
пристигнувањето на стоката, во согласност со постапката пропишана во одобрението ја
испраќа пораката “забелешки при истовар“ заедно со сите несовпаѓања, до одредишната
испостава и
4) го става на располагање или испраќа до одредишната испостава копија од
транзитниот придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за
сигурност којшто ја прател стоката, во согласност со постапката утврдена во одобрението.
(2) Одредишната испостава ќе ги запише податоците од пораката “резултат од
контрола“ во компјутерскиот систем.“
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Член 135
Членовите 275 и 276 се бришат.
Член 136
Во член 277 бројот “288“ се заменува со бројот “289“.
Член 137
Во член 282 во првиот потстав зборовите „појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите „појдовната испостава“.
Во вториот потстав зборовите „го известува појдовниот царински орган“ се заменува со
зборовите „ја известува појдовната испостава“.
Член 138
Членот 283 се менува и гласи:
“Како општо правило и имајќи ги предвид мерките за идентификација што ги
применуваат трговските друштва за железнички транспорт, појдовната испостава не ги
пломбира транспортните средства или пакетите.“
Член 139
Членот 284 се менува и гласи:
“(1) Товарниот лист - ЦИМ се поднесува кај појдовната испостава во случај на
транспортна операција во рамките на транзитна постапка која започнува и завршува во
царинското подрачје.
(2) Појдовната испостава во листовите 1, 2 и 3 од товарниот лист - ЦИМ во рубриката
резервирана за царинскиот орган, јасно ја внесува ознаката „странска стока“. Доколку се
применуваат одредбите од ставот (3) на овој член оваа ознака се внесува и во копиите од
листот број 1 од товарниот лист – ЦИМ.
(3) Со одобрението од член 252 од оваа уредба може да се пропише обврска
изведувачот на железничките транспортни операции да поднесува три копии од листот
број 1 од товарниот лист - ЦИМ.
(4) Сите примероци од товарниот лист - ЦИМ се враќаат на подносителот. Доколку се
применуваат одредбите на ставот (3) на овој член, појдовната испостава задржува една
копија од листот број 1, а две заверени копии од листот број 1 од товарниот лист - ЦИМ
му ги враќа на подносителот.
(5) За стоката од став (2) на овој член царинската испостава во одредишната станица
дејствува како одредишна испостава. Кога стоката се пушта во слободен промет или се
става во друга царинска постапка во некоја попатна станица, царинската испостава во таа
станица има улога на одредишна испостава.
(6) При вршење на контрола од член 279 на оваа уредба, изведувачот на железничките
транспортни операции ќе ги стави на раполагање на царинскиот орган сите транспортни
листови – ЦИМ за транспортните операции кои ги спровел.“
Член 140
Во член 285 став (1) по бројот „284“ се додаваат зборовите „став (5)“, а зборовите
„одредишниот царински орган му“ се заменуваат со зборовите „одредишната испостава
и“.
Во ставот (2) зборовите „Одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
„Одредишната испостава“.
Ставот (3) се менува и гласи:
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“Доколку се применуваат одредбите на член 284 став (3) на оваа уредба, одредишната
испостава задржува една копија од листот број 1, а една заверена копија од листот број 1 и
ја враќа на појдовната испостава.“
Член 141
Во член 286 став (2) зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите “одредишната испостава“.
Во ставот (4) зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“појдовната испостава“.
Во ставот (5) зборовите „дејствува како одредишен царински орган“ се заменуваат со
зборовите “има улога на одредишна испостава“.
Во ставот (6) зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“одредишната испостава“, а зборовите “му враќа на појдовниот царински орган“ се
заменуваат со зборовите “и враќа на појдовната испостава“.
Член 142
Во член 287 ставот (1) се менува и гласи:
“Кога транспортната операција започнува надвор од царинското подрачје, а треба да
заврши во него, царинската испостава на граничната станица преку која стоката влегува
во царинското подрачје, има улога на појдовна испостава.
Во појдовната испостава не се вршат никакви дополнителни формалности.“
Во ставот (2) бројот “1“ се заменуваат со бројот “3“.
Во ставот (3) зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“појдовната испостава“, а бројот “1“ се заменуваат со бројот “3“.
Ставот (4) се менува и гласи:
“Царинската испостава во одредишната станица има улога на одредишна испостава.
Формалностите од член 285 се извршуваат во одредишната испостава. Доколку се
применува став (2) на овој член одредишната испостава задржува една копија од листот
број 3, а една дополнително заверена копија од листот број 3 и ја враќа на појдовната
испостава.“
Ставот (5) се менува и гласи:
“Кога стоката се пушта во слободен промет или се става во друга царинска постапка во
некоја попатна станица, царинската испостава во таа станица има улога на одредишна
испостава. Оваа царинска испостава ги заверува листовите број 2 и број 3 и
дополнителните копии од листот број 3 доставени од изведувачот на железничките
транспортни операции и на нив ја става забелешката: “Оцаринето”.
Оваа царинска испостава без одлагање ги враќа листот број 2 и број 3 на изведувачот на
железничките транспортни операции откако ќе ги завери, задржувајќи една
дополнителната копија од листот број 3, а една дополнително заверена копија од листот
број 3 и враќа на појдовната испостава.
Во ставот (7) зборовите “попатната станицата“ се менуваат и гласат „попатната
станица“.
Член 143
Во член 288 ставот (1) се менува и гласи:
“Кога транспортната операција започнува и завршува надвор од царинското подрачје,
царинските испостави кои треба да имаат улога на појдовна и одредишна испостава се
оние од член 287 став (1) и член 286 став (5) на оваа уредба.“
Ставот (2) се менува и гласи:
“Во појдовната и одредишната испостава не се вршат никакви формалности.“
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Во ставот (3) бројот “1“ се заменува со бројот „3“.
Ставот (4) се менува и гласи:
“(4) Сите примероци од товарниот лист - ЦИМ се враќаат на подносителот. Доколку се
применуваат одредбите на став (3) на овој член, појдовната испостава задржува една
копија од листот број 3, а две заверени копии од листот број 3 му ги враќа на
подносителот.“
Ставот (5) се менува и гласи:
“Доколку се применуваат одредбите на став (3) на овој член одредишната испостава
задржува една копија од листот број 3, а една дополнително заверена копија од листот
број 3 и ја враќа на појдовната испостава.“
Член 144
Во член 291 точка (3) втора поточка во втората алинеа зборот “застапникот“ се
заменува со зборовите “националниот застапник“.
Член 145
Во член 293 став (1) пред зборот “застапници“ се додава зборот “национални“.
Во став (2) пред зборот “застапници“ се додава зборот “национални“.
Во став (3) зборовите “застапници го“ се заменуваат со зборовите “национални
застапници ја“.
Во точката а) зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“одредишната испостава“, зборовите “му бил“ се заменуваат со зборовите “и бил“.
Во точката б) зборовите “појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“појдовната испостава“, зборовите “му бил“ се заменуваат со зборовите “и бил“, а
зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите “одредишната
испостава“.
Член 146
Во членот 297 во првиот потстав зборовите „појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите „појдовната испостава“.
Во вториот потстав зборовите „го известува појдовниот царински орган“ се заменуваат
со зборовите „ја известува појдовната испостава“.
Член 147
По членот 297 се додава нов член 297-а кој гласи:
„Член 297-а
(1) Предавниот лист ТР се поднесува кај појдовната испостава во случај на транспортна
операција во рамките на транзитна постапка која започнува и завршува во царинското
подрачје на Република Македонија.
(2) Појдовната испостава во листовите 1, 2, 3А и 3Б на секој предавен лист ТР, во
рубриката резервирана за царинскиот орган, јасно ја внесува ознаката “странска стока“.
Оваа забелешка се заверува со печат на појдовната испостава.
(3) Во случаите од став (1) од овој член, кога се користи листа на големи контејнери, се
изготвува посебна листа за секој контејнер и серискиот број или сериските броеви од
листата или односните листи, се внесуваат во листовите 1, 2, 3А и 3Б од предавниот лист,
во рубриката резервирана за царинскиот орган.
Сите листови од предавниот лист ТР се враќаат на засегнатото лице.
(4) За стоката од став (2) на овој член, предавниот лист ТР мора да се поднесе во
одредишната испостава во која стоката е декларирана за пушање во слободен промет или
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за друга царинска постапка. Затоа транспортното друштво ќе ги достави листовите 1, 2 и
3А од предавниот лист ТР на одредишната испостава.
Одредишната испостава без одлагање ги заверува листовите 1 и 2 и ги враќа на
транспортното друшто, а го здржува листот 3А.
(5) При вршење на контрола од член 293 на оваа уредба, транспортното друштво ќе ги
стави на раполагање на царинскиот орган сите предавни листови ТР за транзитните
операции кои ги спровел.“
Член 148
Во членот 298 во втората реченица зборовите „појдовниот царински орган“ се
заменуваат со зборовите “појдовната испостава“, а во третата реченица зборовите
“резервиран за царинскиот орган“ се заменуваат со зборовите “резервиран за царинска
употреба“.
Член 149
Во член 299 став (1) се менува и гласи:
“Кога транспортна операција започнува во царинското подрачје, а треба да заврши
надвор од него, одредбите на членовите 297-а став (1), (2), (3) и (4) и 298 на оваа уредба
соодветно се применуваат.“
Ставот (2) се менува и гласи:
“Царинската испостава којашто е одговорна за пограничната станица преку која
стоката го напушта царинското подрачје има улога на одредишна испостава.“
Во ставот (3) зборовите “одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“одредишната испостава“.
Член 150
Членот 300 се менува и гласи:
“(1) Кога транспортната операција започнува надвор од царинското подрачје, а треба да
заврши во него, царинската испоставата којашто е одговорна за пограничната станица
преку која стоката влегува во царинското подрачје има улога на појдовна испостава. Во
појдовната испостава не се извршуваат никакви формалности.
(2) Царинската испостава каде стоката се става на увид има улога на одредишна
испостава.
Формалностите пропишани со член 297-а став (5) на оваа уредба се извршуваат во
одредишната испостава.
(3) Кога стоката се пушта во слободен промет или се става во друга царинска постапка
во некоја попатна станица, царинската испостава во таа станица има улога на одредишна
испостава. Оваа царинска испостава ги заверува листовите број 1, 2 и 3А од предавниот
лист ТР, доставени од транспортното друштво и на нив ја става забелешката:
“Оцаринето”.
Одредишната испостава без одлагање ги враќа листовите 1 и 2 на транспортното
друштво по нивното заверување, а го задржува листот 3А.
(4) Одредбите од член 287 ставови (6) и (7) на оваа уредба соодветно се применуваат.“
Член 151
Членот 301 се менува и гласи:
“(1) Кога транспортна операција започнува и треба да заврши надвор од царинското
подрачје, царинските испостави кои треба да имаат улога на појдовна испостава и
одредишна испостава се оние од член 299 став (2) и член 300 став (1) на оваа уредба, во
зависност од случајот.
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(2) Во појдовната или одредишната испостава не се извршуваат никакви формалности.“
Член 152
Во член 303 став (1) по бројот 244 зборовите “до 248“ се бришат.
Член 153
Во член 304 став (1) зборовите „појдовниот царински орган“ се заменуваат со
зборовите „појдовната испостава“.
Во ставот (2) зборовите „одредишниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
„одредишната испостава“.
Член 154
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3 називот на Пододдел 10 се менува и гласи:
„Поедноставна постапка за транспорт по цевковод“.
Член 155
Во член 306 став (1) зборовите “или по цевовод или по електрични водови“ се
заменуваат со зборовите “по цевковод“.
Член 156
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, во Оддел 4 се додава нов член 306-а, кој гласи:
„Член 306-а
Рокот наведен член 231 став (1) алинеа 3 на Царинскиот закон изнесува:
- седум месеци од последниот ден кога стоката требала да биде ставена на увид кај
одредишната испостава, или
- еден месец од истекот на рокот од член 242 став (5) на оваа уредба, кога главниот
обврзник не обезбедил задоволителни податоци или истите воопшто не ги обезбедил.“
Член 157
Во член 307 ставот (1) се менува и гласи:
“Кога постапката не е завршена, царинскиот орган во рок од девет месеци од
пропишаниот рок за ставање на стоката на увид кај одредишната испостава, го известува
гарантот дека постапката не е завршена.“
Ставот (2) се менува и гласи:
“Кога постапката не е завршена, царинскиот орган во рок од три години од денот на
прифаќање на транзитната декларација, го известува гарантот дека се бара или би можело
да се бара да го плати долгот за кој е обврзан во врска со предметната транзитна постапка.
Во известувањето се наведува број и датум на декларацијата, име на појдовната испостава,
име на главниот обврзник и износот за кој се однесува.“
Во ставот (3) зборовите “Банката гарант“ се заменуваат со зборот “Гарантот“, а зборот
“примила“ се заменува со зборот “примил“.
Во ставот (4) зборовите “банката гарант“ се заменуваат со зборот „гарантот“.
Член 158
Во член 310 зборовите “појдовниот царински орган е должен“ се заменуваат со
зборовите “појдовната испостава е должна“.
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Член 159
Во Дел 2, Поглавје 4 насловот на Глава 1 се менува и гласи: “Општи одредби за
царински декларации“, се додава нова Глава 1-a и се додаваат девет нови членови: 403-а,
403-б, 403-в, 403-г, 403-д, 403-ѓ, 403-е, 403-ж и 403-з, кои гласат:
„Член 403-a
Одредбите на членовите 403-б до 403-ѓ на оваа уредба не се однесуваат на следната
стока:
1) електрична енергија;
2) стока која се изнесува преку цевковод;
3) писма, разгледници, печатени материјали, вклучувајќи на електронски медиум;
4) стока која се пренесува под правилата на Универзалната конвенција на Светскиот
поштенски сојуз;
5) стока опфатена со царинска декларација изготвена на кој било друг начин во
согласност со членовите 138, 139 став (2) и 140 на оваа уредба, со исклучок на предмети за
домаќинство, палети, контејнери и средства за патен, железнички, воздушен и езерски
сообраќај, доколку се опфатени со договор за транспорт;
ѓ) стока содржана во личниот багаж на патниците;
6) стока за која е дозволена усна декларација во согласност со членовите 133, 134 и 136
став 2 на оваа уредба, со исклучок на предмети за домаќинство, палети, контејнери и
средства за копнен, железнички, воздушен и езерски транспорт, доколку се опфатени со
договор за транспорт;
7) стока опфатена со АТА и ЦПД карнети;
8) стока која се пренесува опфатена со образецот 302 пропишан со Конвенцијата
помеѓу страните на Северноатлантскиот договор во однос на статусот на нивните сили,
потпишан во Лондон на 19 јуни 1951 година;
ѕ) стока на пловни објекти или воздухоплови коишто се движат помеѓу пристаништа
или аеродроми на Република Македонија без застанување на било кое пристаниште или
аеродром надвор од царинското подрачје на Република Македонија;
9) оружје и воена опрема која се изнесува од царинското подрачје на Република
Македонија од органите надлежни за воена одбрана на Република Македонија, при воен
транспорт или транспорт организиран единствено за потребите на воените органи;
ј) стоки во пратка чија реална вредност не надминува 22 ЕВРА во денарска
противвредност, под услов царинскиот орган да прифати, во согласност со економскиот
оператор, да изврши анализа на ризик користејќи ги информациите содржани и
обезбедени од системот кој го користи економскиот оператор;
10) стока со право на ослободување во согласност со Виенската конвенција за
дипломатски односи од 18 април 1961 година, Виенската конвенција за конзуларни
односи од 24 април 1963 година или други конзуларни конвенции, или Њујоршката
конвенција од 16 декември 1969 година за посебни мисии и
11) стока што се обезбедува за вградување, како делови или како опрема во пловни
објекти и воздухоплови, моторни горива, мазива и гас неопходни за работењето на пловни
објекти или воздухоплови, прехранбени производи и други предмети што треба да се
потрошат или продадат на споменатите превозни средства.
Член 403-б
(1) Кога стоката која го напушта царинското подрачје на Република Македонија е
опфатена со царинска декларација, таа царинска декларација се поднесува кај надлежната
царинска испостава во следниве рокови:
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1) во случај на воздушен сообраќај, најмалку 30 минути пред полетување од аеродром
лоциран во царинското подрачје на Република Македонија;
2) во случај на железнички сообраќај или сообраќај по внатрешни водени патишта,
најмалку два часа пред заминување од царинската испостава на излез и
3) во случај на патен сообраќај, најмалку еден час пред заминување од царинската
испостава на излез.
(2) Во случај кога царинската декларација не е поднесена со употреба на техника на
електронска обработка на податоци, временското ограничување пропишано во став (1)
точки а), б) и в) на овој член, ќе изнесува најмалку четири часа.
(3) Роковите пропишани во став (1) на овој член се применуваат и во случај кога
компјутерскиот систем на царинскиот орган е привремено надвор од употреба.
Член 403-в
(1) Во случај на интермодален транспорт, кога стоката се пренесува од едно
транспортно средство на друго транспортно средство за транспорт надвор од царинското
подрачје на Република Македонија, временското ограничување за поднесување на
декларацијата одговара на временскиот рок кој се применува за транспортното средство
кое го напушта царинското подрачје на Република Македонија, како што е наведено во
членот 403-б на оваа уредба.
(2) Во случај на комбиниран транспорт, при што активното транспортно средство што
ја минуваат границата само пренесува друго активно транспортно средство, временскиот
рок за поднесување на декларацијата одговара на временскиот рок кој се однесува на
активното транспортно средство кое ја минува границата, како што е наведено во членот
403-б на оваа уредба.
Член 403-г
(1) Роковите пропишани во членовите 403-б и 403-в на оваа уредба не се применуваат
во случај кога според ратификувани меѓународните договори помеѓу Република
Македонија и другите држави има потреба за размена на податоци од царинските
декларации во рокови различни од утврдените во наведените членови.
(2) Временскиот рок, во никој случај, не смее да биде пократок од времето потребно за
завршување на анализа на ризик пред стоката да го напушти царинското подрачје на
Република Македонија.
Член 403-д
(1) По прием на царинската декларација, а пред пуштањето на стоката за извоз,
надлежната царинска испостава врши соодветна анализа на ризик и царинска контрола.
(2) Стоката може да биде пуштена веднаш откако резултатите од извршената анализата
на ризик и од извршената контрола го дозволуваат таквото пуштање.
Член 403-ѓ
Во случај кога стоката ставена на увид на царинскиот орган не е опфатена со царинска
декларација која ги содржи податоците неопходни за излезна збирна декларација, лицето
кое ја донело стоката или кое ја презема одговорноста за превозот на стоката надвор од
царинското подрачје на Република Македонија веднаш поднесува царинска декларација
или излезна збирна декларација.
Член 403-е
Кога стоката од член 403-а точки в) до л) на оваа уредба, која е предмет на
ослободување од обврската за поднесување на царинска декларација во роковите утврдени
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во членовите 403-б и 403-в на оваа уредба, се изнесува од царинското подрачје на
Република Македонија, анализата на ризик се спроведува при ставање на стоката на увид,
врз основа на царинската декларација со која е опфатена оваа стока, доколку тоа е можно.
ГЛАВА 1-a
Редовен извоз
Член 403-ж
(1) Извозната постапка во смисла на член 174 став (1) на Царинскиот закон ќе се
користи во случај домашните стоки да треба да се изнесат надвор од царинското
подрачје на Република Македонија.
(2) Формалностите во врска со извозната декларација утврдени во оваа глава ќе се
применуваат и во случај кога домашна стока која е предмет на ослободување од давачки е
наменета за снабдување на воздухоплови и бродови, без оглед на нивната дестинација. Во
ваков случај во извозната декларација не е неопходно да се вклучат податоци за излезната
збирна декларација, пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став
(3) на Царинскиот закон.
Член 403-з
(1) Извозните декларации треба да се во согласност со одредбите што се однесуваат на
структурата и поединостите утврдени во оваа Глава, во членовите 196 до 203 на оваа
уредба, и со одредбите за начинот на пополнување на царинска декларација со употреба
на техника на електронска обработка на податоци утврден со прописот од министерот за
финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон. Извозните декларации се
поднесуваат кај надлежната царинска испостава.
(2) Кога не функционира компјутерскиот систем на царинскиот орган или кога не
функционира електронската апликација на лицето кое поднесува извозна декларација,
царинскиот орган ќе прифати и царинската декларација во писмена форма под услов да
биде изготвена на еден од следниве начини:
1) со употреба на образец кој одговора на примерокот даден во прилозите 19 до 22 на
оваа уредба, надополнет со Документ за сигурност и безбедност којшто одговара на
примерокот даден во Прилог 34-е кој е составен дел на оваа уредба и Список на
наименуванија за сигурност и безбедност, којашто одговара на образецот даден во Прилог
34-ж кој е составен дел на оваа уредба.
2) со употреба на Единствен царински документ за извоз/сигурност кој одговора на
примерокот даден во Прилогот 34-з кој е составен дел на оваа уредба, надополнет со
Список на наименуванија за ЕЦД за извоз/сигурност којшто одговара на примерокот
даден во Прилог 34-ѕ кој е составен дел на оваа уредба.
Обрасците од точките а) и б) на овој став ги содржат најмалку податоците за извозна
декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон.
(3) Царинската управа ја утврдува постапката која треба да се следи во случајот од став
(2) на овој член.
(4) Употребата на декларација во писмена форма од став (2) на овој член ја одобрува
царинскиот орган.
(5) Кога стоката ја извезуваат патници кои немаат директен пристап до царинскиот
компјутерски систем и немаат можност да поднесат извозна декларација со употреба на
техника на електронска обработка на податоци кај царинската испостава за извоз,
царинскиот орган му одобрува на патникот да употреби царинска декларација во писмена
форма, изготвена на образец којшто одговара на примерокот даден во прилозите 19 до 22
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на оваа уредба, која ги содржи најмалку податоците за извозна декларација пропишани од
министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
(6) Во случаите од ставовите (4) и (5) на овој член, царинскиот орган обезбедува
барањата од членовите 409-а до 409-ѓ на оваа уредба да бидат исполнети.“
Член 160
По членот 404 се додава нов член 404-а кој гласи:
„Член 404-а
Во случаите во коишто се вклучени поддоговарачи, извозната декларација може исто
така да биде поднесена кај царинската испостава одговорна за местото каде што е
регистриран поддоговарачот.“
Член 161
Во член 406 став (1) прв потстав во алинеите 1 и 2 зборовите „царински орган различен
од оној наведен“ се заменуваат со зборовите „царинска испостава различна од онаа
наведена“.
Ставот (2) се брише.
Член 162
Членот 407 се менува и гласи:
“(1) Кога извозна декларација се изготвува на Единствен царински документ се
употребуваат листовите 1, 2 и 3. Царинската испостава каде извозната декларација била
поднесена става печат во рубрика А и, кога е соодветно, ја пополнува рубриката Г. При
пуштање на стоката, таа ги задржува листовите број 1 и 2 и, кога не се применуваат
членовите 409-а до 409-ѓ на оваа уредба, го враќа листот број 3 на засегнатото лице.
(2) Кога извозната декларација е обработена во царинската испостава за извоз со
употреба на техника на електронска обработка на податоци, листот број 3 од
Единствениот царински документ може да биде заменет со придружен документ
отпечатен од компјутерскиот систем на царинскиот орган. Овој документ ги содржи
најмалку податоците потребни за извозниот придружен документ од член 409-а на оваа
уредба.
Царинскиот орган може да му одобри на декларантот да го испечати придружниот
документ од неговиот компјутерски систем.
(3) Царинската управа може да одобри иземање од барањето за употреба на извозниот
придружен документ или Листот број 3 од Единствениот царински документ, под услов да
се задоволени барањата од членот 192-б став (2) на Царинскиот закон.
(4) Без исклучок на одредбите на членовите 409-а до 409-ѓ на оваа уредба, кога
царинските прописи нудат можност друг документ да го замени листот број 3 од
Единствениот царински документ, одредбите на овој член се применуваат соодветно за тој
друг документ.“
Член 163
По членот 407 се додава нов член 407-а кој гласи:
„Член 407-а
Одредбите на членовите 409-д и 409-ѓ на оваа уредба соодветно се применуваат во
случаи кога е поднесена извозна декларација во писмена форма.“
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Член 164
Членот 408 се менува и гласи:
“(1) Листот број 3 од Единствениот царински документ или извозниот придружен
документ од членот 408-а на оваа уредба и стоката пуштена за извоз заедно се ставаат на
увид во царинската испостава на излез.
(2) Царинската испостава на излез е последната царинска испостава пред стоката да го
напушти царинското подрачје на Република Македонија.
По исклучок на одредбите на првиот потстав на овој став, царинската испостава на
излез е една од следниве:
1) за стока извезена по цевководи или за електрична енергија, царинската испостава
каде извозникот е регистриран;
2) за стока која се извезува со железница, по пошта, по воздушен или воден пат,
царинската испостава надлежена за местото каде што стоката е преземена
под
единствен транспортен договор, за транспорт на стоки надвор од царинското подрачје на
Република Македонија од страна на железничка компанија, поштенски служби, авио или
езерски компании, доколку се задоволени следниве услови:
- стоката го напушта царинското подрачје на Република Македонија по железнички,
воздушен, внатрешен воден пат или со пошта;
- декларантот или неговиот претставник бара формалностите наведени во членот 408-в
став (2) или во членот 409-ѓ став (1) на оваа уредба да бидат извршени во таа испостава.
(3) Во случаите наведени во ставот (2) втор потстав точката б) на овој член, доколку
стоката превземена под единствен транспортен договор пристигне во царинската
испостава преку која стоката навистина го напушта царинското подрачје на Република
Македонија, превозникот е должен на барање на царинската испостава да достави:
1) референтен број на движењето на извозната декларација, доколку истиот е познат
или
2) копија од единствениот транспортен договор или извозната декларација за
предметната стока или
3) единствен референтен број на пратката или референтен број на транспортниот
документ и бројот на пакети и доколку има контејнери, идентификацискиот број на
контејнерот или
4) информации кои се однесуваат на единствениот транспортен договор или договор за
транспорт на стоки надвор од царинското подрачје на Република Македонија, содржани
во системот за обработка на податоци на лицето кое ги превзема стоките или во другите
трговски системи за обработка на податоци.“
Член 165
По членот 408 се додаваат четири нови члена: 408-а, 408-б, 408-в и 408-г, кои гласат:
“Член 408-a
(1) Царинската испостава на излез ги врши соодветните контроли базирани на анализа
на ризик пред стоката да го напушти царинското подрачје на Република Македонија,
првенствено да обезбеди дека стоката ставена на увид одговара на декларираната стока.
Царинската испостава на излез го контролира физичкото изнесување на стоката.
Кога извозната декларација е поднесена во испостава која е различна од царинската
испостава на излез, а поединостите се пренесени во согласност со член 192-б став (2) на
Царинскиот закон, царинската испостава на излез може да ги земе предвид резултатите од
која било контрола извршена од другата испостава.
(2) Кога декларантот запишува “RET-EXP“ во рубриката 44, или шифрата 30400, или на
друг начин означува дека сака листот број 3 да му се врати, царинската испостава на излез
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го потврдува физичкото изнесување на стоката со заверување на задната страна на тој
лист.
Царинскиот орган на излез го враќа заверениот примерок на лицето кое го поднело
документот или на застапникот наведен во него и регистриран на подрачјето на
царинската испостава на излез, со цел да го врати на декларантот.
Заверката се врши со ставање печат на царинската испостава на излез и датумот на
изнесување на стоката.
(3) Во случај на сукцесивен извоз преку иста царинска испостава на излез, заверката се
врши само за стока што навистина е изнесена.
Во случај на сукцесивен извоз преку неколку различни царински испостави на излез,
царинска испостава за извоз или царинската испостава на излез каде што оригиналниот
примерок од листот број 3 е поднесен, по приемот на исправно поткрепено барање,
заверува копија од примерокот од листот број 3 за секој дел од стоката, со цел да се
поднесе во друга царинска испостава на излез.
Во случаите од првиот и вториот потстав на овој став, се става соодветна забелешка на
оргиналниот примерок од листот број 3.
(4) Царинската управа може да одобри примерок од листот број 3 да не се заверува. Во
овој случај примерок од листот број 3 не се враќа на декларантот.
(5) Кога царинската испостава на излез ќе утврди дека дел од стоката или целата стока
недостасува, става забелешка на примерокот од поднесената извозната декларација и ја
известува царинска испостава за извоз.
Кога царинската испостава на излез ќе утврди дека има вишок на стока, не дозволува
изнесување на таа стока сé додека извозните формалности не се завршат за целата стока.
Кога царинската испостава на излез ќе утврди разлика во поглед на видот на
декларираната стока, не дозволува изнесување на таа стока сé додека извозните
формалности не се завршат за вистинскиот вид на стока, и исто така ќе ја информира
царинска испостава за извоз.
(6) Во случаите од член 408 став (2) втор потстав точка б на оваа уредба, царинската
испостава на излез го заверува примерокот од листот број 3 од извозната декларација во
согласност со став (2) на овој член, откако ќе стави забелешка “Извоз“ на транспортниот
документ и ќе стави свој печат.
Во примерокот од листот број 3 се врши повикување на транспортниот документ и
обратно.
Доколку, во случај на редовни бродски линии, директен транспорт или летови до
одредишта надвор од царинското подрачје на Република Македонија, операторите можат
да гарантираат регуларност на операциите, не е потребно да се стави забелешката “Извоз“
и да се стави печат на транспортниот документ.
Член 408-б
Во случај кога стоката се изнесува од царинското подрачје на Република Македонија
или се испраќа до царинска испостава на излез во транзитна постапка, појдовната
испостава го заверува листот број 3 во согласност со член 408-а став 2 на оваа уредба и го
враќа на лицето наведено во тој член.
Кога се користи придружен документ, и на овој документ се става забелешката “Извоз“.
Во примерокот од листот број 3 од извозната декларација се врши повикување на
придружниот документ и обратно.
Царинската испостава на излез го контролира физичкото изнесување на стоката.
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Член 408-в
(1) Стоката која не е предмет на ограничувања или забрани и чија вредност не е
поголема од 3.000 ЕВРА во денарска противвредност, по пратка и по декларант, може да
биде декларирана кај царинската испостава на излез.
Царинската управа може да обезбеди оваа одредба да не се применува кога лицето кое
ја изготвува извозната декларација настапува во својство на царински застапник.
(2) Усни декларации може да се поднесат само кај царинската испостава на излез.
Член 408-г
(1) Кога стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија без
извозна декларација, таквата декларација се поднесува дополнително од извозникот во
царинската испостава надлежна за местото каде што тој е регистриран.
Одредбите на првиот потстав на овој став не ја исклучуваат примената на одредбите од
членот 405 на оваа уредба.
Царинската испостава ја прифаќа оваа декларација доколку од извозникот се исполнува
еден од следниве услови:
1) извозникот се повикал на излезна збирна декларација или
2) поднел доволно докази за видот и количината на стоката, и околностите под кои таа
го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
Оваа царинска испостава, на барање на декларантот, ја врши и заверката од членот 408а став (2) или од членот 409-ѓ став (1) на оваа уредба.
(2) Дополнителното прифаќање на извозна декларација од царинскиот орган не ја
исклучува примената на мерките на трговската политика.“
Член 166
Членот 409 се менува и гласи:
“(1) Кога стоката пуштена за извоз не го напушта царинското подрачје на Република
Македонија, извозникот или декларантот веднаш ја информира царинска испостава за
извоз. Кога е соодветно, извозниот придружен документ или Листот број 3 од
Единствениот царински документ се враќа во таа царинска испостава.
(2) Кога, во случаите од член 408 став (2) втор потстав точка б) или член 408-б на оваа
уредба, промената во транспортниот договор резултира со завршување на транспортна
операција во царинското подрачје на Република Македонија, а која требало да заврши
надвор од Република Македонија, трговските друштва кои го склучиле транспортнот
договорот можат да го извршат изменетиот договор само со согласност на царинската
испостава наведена во член 408 став (2) втор потстав точка б) на оваа уредба или, во
случај на транзитна операција, појдовната испостава. Извозниот придружен документ или
Листот број 3 од Единствениот царински документ се враќа на царинската испостава за
извоз и таа испостава ја поништува извозната декларација.“
Член 167
По членот 409 се додава нова Глава 1-б и се додаваат шест нови члена: 409-а, 409-б,
409-в, 409-г, 409-д и 409-ѓ, кои гласат:
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“ГЛАВА 1-б
Размена на податоци помеѓу царинските органи со употреба на информатичка
технологија и компјутерски мрежи
Член 409-а
(1) Царинска испостава за извоз го одобрува пуштањето на стока со издавање на
извозен придружен документ на декларантот. Извозниот придружен документ е во
согласност со образецот и забелешките дадени во Прилог 34-д кој е составен дел на оваа
уредба.
(2) Кога извозната пратка се состои од повеќе од едно наименувание, извозниот
придружен документ се надополнува со Список на наименуванија за извоз кој е во
согласност со образецот и забелешките дадени во Прилог 34-ѓ кој е составен дел на оваа
уредба. Списокот на наименуванија е составен дел на извозниот придружен документ.
(3) Извозниот придружен документ може да биде отпечатен од компјутерскиот систем
на декларантот доколку тоа е одобрено од царинскиот орган.
Член 409-б
(1) При пуштање на стоката, царинска испостава за извоз ги пренесува поединостите од
извозното движење до декларираната царинска испостава на излез со употреба на пораката
„Запис за очекуван извоз“. Оваа порака содржи податоци добиени од извозната декларација и
соодветно се надополнува од царинскиот орган.
(2) Кога стоката се преместува до повеќе од една испостава на излез во повеќе од една
пратка, секоја поединечна пратка се опфаќа од поединечна порака за “запис за очекуван
извоз“ и поединечен извозен придружен документ.
Член 409-в
Царинскиот орган може да побара известувањето за пристигнување на стоката кај
царинската испостава на излез да биде директно испратено до неа по електронски пат. Во
овој случај нема потреба извозниот придружен документ физички да се стави на увид кај
царинскиот орган, туку истиот се задржува од страна на декларантот.
Таквото известување ќе го содржи референтниот број на движење од извозната
декларација.
Член 409-г
(1) Без оглед на одредбите од член 408 став (2) втор потстав точка б) на оваа уредба,
царинската испостава на излез проверува дали стоката ставена на увид одговара на
декларираната стока и врши надзор на физичкото изнесување на стоката од царинското
подрачје на Република Македонија. Секоја проверка на стоката се врши од страна на
царинската испостава на излез со употребата на пораката "запис за очекуван извоз"
добиена од царинската испостава за извоз, како основ за ваката проверка.
Со цел да се овозможи царински надзор, доколку стоката е истоварена од
транспортното средство и предадена во владение на друго лице за натоварање на други
превозни средства со кои ќе се изнесе надвор од царинското подрачје на Република
Македонија, при ставањето на стоката на увид во царинската испостава за излез ќе се
применуваат следниве одредби:
1) најдоцна при предавањето на стоката, сопственикот го известува следниот
сопственикот на стоките за единствениот референтен број на пратката или референтен
број на транспортниот документ и бројот на пакети, или доколку има контејнери,
идентификацискиот број на контејнерот, и доколку веќе е доделен, референтниот број на
движењето на извозната декларација. Оваа известување може да се направи по
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електронски пат и/или со користење на комерцијални или транспортни информациски
системи и процеси, или доколку истите не се достапни, известувањето може да се направи
во која било друга форма. Најдоцна по предавањето на стоката, лицето на кое тие се
предадени ги запишува известувањата доставени од претходниот сопственик на стоката;
2) превозникот не смее да ја утовари стоката за превоз надвор од царинското подрачје
на Република Македонија доколку информациите од точка а) на овој став не бидат
доставени на превозникот и
3) превозникот ќе го најави излезот на стоката на царинската испостава на излез со
обезбедување на информацијата од точка а) на овој член, освен во случаите кога оваа
информација е достапна на царинскиот орган преку постојните комерцијални или
транспортни системи или процеси. Секогаш кога е можно ова известување ќе биде дел од
постојниот товарен лист или другите барања за известување во врска со транспортот.
За целите на вториот потстав на овој став "превозник" значи лице кое ја изнесува
стоката или кое ја презема одговорноста за превоз на стоки надвор од царинското подрачје
на Република Македонија. Сепак,
- во случај на комбиниран превоз, каде што активното превозно средство кое го
напушта царинското подрачје на Република Македонија само превезува друго превозно
средство, кое по доаѓањето на активното превозно средство во неговата дестинација ќе се
движи самостојно како активно превозно средство, под превозникот се подразбира лице
кое ќе го управува транспортното средство кое ќе се движи самостојно откако
транспортното средство кое го напушта царинското подрачје на Република Македонија
пристигне во своето одредиште и
- во случај на воздушен сообраќај во рамките на договорен аранжман, под превозникот
се подразбира лице кое има склучено договор и издадено авионски товарен лист за
тековниот превоз на стоката надвор од царинското подрачје на Република Македонија.
(2) Царинската испостава на излез ја препраќа пораката „излезни резултати“ на
царинска испостава за извоз најдоцна наредниот работниот ден, по денот кога стоката го
напуштила царинското подрачје на Република Македонија. Кога постојат посебно
оправдани и образложени причини царинската испостава на излез може да ја препрати таа
порака и подоцна.
(3) Во случај на сукцесивен извоз, кога стоката која е опфатена со една порака “запис за
очекуван извоз“ е пренесена до царинска испостава на излез како една пратка, но
сукцесивно го напушта царинското подрачје на Република Македонија од таа испостава на
излез како повеќе од една пратка, царинска испостава на излез го контролира физичкото
изнесување на стоката и испраќа порака “излезни резултати“ само откако целата стока ќе
го напушти царинското подрачје на Република Македонија.
Во исклучителни околности, кога стоката која е опфатена со една порака “запис за
очекуван извоз“ е пренесена до царинска испостава на излез како една пратка, а
сукцесивно го напушта царинското подрачје на Република Македонија како повеќе од
една пратка и преку повеќе од една царинска испостава на излез, царинската испостава на
излез каде што пратката првпат била ставена на увид, врз основа на образложено барање,
заверува копија од извозниот придружен документ за секој дел од стоката.
Ова заверување може да биде извршено од царинскиот орган само доколку податоците
содржани во извозниот придружен документ одговараат на податоците во пораката “запис
за очекуван извоз“.
Заверената копија од извозниот придружен документ заедно со стоката се ставаат на
увид кај царинска испостава на излез каде што стоката треба да го напушти царинското
подрачје на Република Македонија. Секоја царинска испостава на излез заверува копија од
извозниот придружен документ со податоците од член 408-а став (2) на оваа уредба и ја
враќа на царинската испостава на излез каде што пратката првично била ставена на увид.
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Оваа испостава ја праќа пораката “излезни резултати“ само откако целата стока го
напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
(4) Без исклучок на примената на одредбите од член 409 на оваа уредба, во случаите
кога стоката наменета за сукцесивен извоз, опфатена со копија од извозен придружен
документ од став (3) на овој член не го напушта царинското подрачје на Република
Македонија, лицето кое ги пренело стоките до место во рамките на царинското подрачје
на Република Македонија, треба да ги достави до царинската испостава на излез каде што
пратката првпат била ставена на увид информациите од став (1) втор потстав точка а) на
овој член. Оваа информација може да се достави во било каков облик.
Член 409-д
(1) Кога, по истекот на 90 дена од пуштањето на стоката за извоз, царинска испостава за
извоз не добила порака “излезни резултати“ од членот 409-г став (2) на оваа уредба,
царинската испостава за извоз може, доколку е потребно, да побара од извозникот или
декларантот информација за датумот и царинската испостава преку која што стоката го
напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
(2) Извозникот или декларантот може, на своја иницијатива или на барање поднесено
во согласност со став (1) на овој член, да ја информира царинска испостава за извоз дека
стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија, со означување на
датумот и царинската испостава на излез преку која што стоката го напуштила царинското
подрачје на Република Македонија и може да побара од царинската испостава за извоз да
го потврди излезот.
Во овој случај, царинска испостава за извоз ќе ја побара порака „излезни резултати“ од
царинската испостава на излез, која е должна да одговори во рок од 10 дена.
(3) Кога, во случаите наведени во став (2) на овој член, царинската испостава на излез
не го потврдила излезот на стоката во рамките на временскиот рок утврден во став (2) на
овој член, царинската испостава за извоз го информира извозникот или декларантот.
Извозникот или декларантот може да достави докази до царинската испостава за извоз
дека стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
(4) Доказите од став (3) на овој член може да се достават на еден од следните начини
или како комбинација на истите:
1) копија од испратница потпишана и заверена од примачот надвор од царинското
подрачје на Република Македонија;
2) доказ за плаќање, фактура или испратница потпишана или заверена од економскиот
оператор кој ја изнел стоката надвор од царинското подрачје на Република Македонија;
3) изјава потпишана или заверена од компанијата која ја изнела стоката надвор од
царинското подрачје на Република Македонија и
4) документ заверен од царински орган на друга држава.
Член 409-ѓ
(1) Царинска испостава за извоз го потврдува излезот на стоката на извозникот или
декларантот во следниве случаи:
1) кога е добиена порака “излезни резултати“ од царинската испостава на излез или
2) кога се уверила дека доставените докази во согласност со член 409-д став (4) на оваа
уредба се задоволителни.
(2) Кога царинската испостава за извоз, по период од 150 дена од датумот на
пуштањето на стоката за извоз, не добила ниту порака “излезни резултати“ од царинската
испостава на излез, ниту задоволителни докази во согласност со член 409-д став (4) на
оваа уредба, царинската испостава за извоз може да го смета ова како информација дека
стоката не го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
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(3) Царинската испостава за извоз го информира извозникот или декларантот и
декларираната царинска испостава на излез за поништувањето на царинската декларација.
Царинската испостава за извоз ја информира царинската испостава на излез за
прифаќањето на доказите во согласност со став 1 точка б) на овој член.“
Член 168
Во членот 410 став (1) точка (б) по зборот “царинско подрачје“ се додаваат зборовите
“на Република Македонија“.
Во став (2) зборовите “извозниот царински орган“ се заменуваат со зборовите
“царинската испостава за извоз“.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Ако царинската испостава за извоз не е царинска испостава на излез, царинската
испостава за извоз ги извршува формалностите наведени во став (2) на овој член, но не ја
пополнува рубриката 7 од извозниот талон, кој треба да биде пополнет од царинска
испостава на излез.“
Член 169
Членот 411 се менува и гласи:
“Кога стоката која го напуштила царинското подрачје на Република Македонија со
АТА карнет не е веќе наменета за повторен увоз, извозна декларација која ги содржи
податоците пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на
Царинскиот закон, се доставува кај царинската испостава за извоз.
При доставувањето на предметниот карнет, царинската испостава за извоз го оверува
листот број 3 од извозната декларација и ги поништува листот за повторен увоз и
талонот.“
Член 170
Во член 414 ставови (1), (2) и (3) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 171
Во член 415 став (1) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 172
Во член 416 став (1) зборовите “Централната управа на“ се бришат.
Член 173
Во член 418 став (1) во точката е) точката на крајот на реченицата се заменува со точка
и запирка и се додава нова точката ж) која гласи:
“ж) сите дополнителни податоци потребни за излезна збирна декларација пропишани
од министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон, кога
тие се бараат во согласност со член 192-в на Царинскиот закон.“
Член 174
По членот 425 во Глава 2 се додава нов Оддел 1 со наслов „Повторен извоз“.
Член 175
Во членот 426 во првата реченица зборовите “од член 404 до 409“ се заменуваат со
зборовите “од 403-ж и 403-з до 409-ѓ “.
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Член 176
По членот 426 се додаваат нов член 426-а и нов Оддел 2, кои гласат:
„Член 426-а
(1) Во случаи различни од оние дефинирани во третата реченица од член 191 став (3) на
Царинскиот закон, известувањето за повторен извоз се врши со излезна збирна
декларација во согласност со членовите 427-a до 427-ѓ на оваа уредба, освен во случаите
кога царинскиот орган се откажал од ова барање во согласност со член 427-a ставови (3)
или (4) на оваа уредба.
(2) Кога привремено чуваната стока или стока од слободна зона од контролен тип I,
повторно се извезува, а за истото не се бара царинска декларација или излезна збирна
декларација, известувањето за повторниот извоз ќе се достави до царинската испостава
надлежена за местото од каде што стоката ќе го напушти царинското подрачје на
Република Македонија, во форма пропишана од страна на царинскиот орган.
На лицето од ставот (3) на овој член, на негово барање му се одобрува да измени еден
или повеќе податоци од известувањето. Ваква измена нема да се одобри откако стоката
наведена во известувањето го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.
(3) Известувањето од првиот потстав од став (2) на овој член се врши од страна на
превозникот. Меѓутоа, таквото известување ќе се поднесе од страна на имателот на
просторијата за привремено чување на стока или од имателот на просторија за чување во
слободната зона од контролен тип I или од било кое друго лице кое може да ја стави
стоката на увид, доколку превозникот бил информиран и ја дал својата согласност лицето
од втората реченица на овој став да го поднесе известувањето. Царинската испостава на
излез може да заклучи, освен во случаите кога има доказ за спротивното, дека
превозникот има дадено својата согласност и дека извесувањето е поднесено со негово
знаење.
Последниот потстав на член 409-г став (1) се применуваат во однос на дефинирањето
на превозникот.
(4) Во случаите кога, согласно известувањето од став (2) прв потстав на овој член
стоката не го напуштила царинското подрачје, членот 409-г став (4) на оваа уредба
соодветно се применува.
Оддел 2
Уништување и отстапување“
Член 177
Во Дел 2, по членот 427 се додава ново Поглавје 6, нова Глава 1 и се додаваат шест
нови члена 427-а, 427-б, 427-в, 427-г, 427-д и 427-ѓ, кои гласат:
“ПОГЛАВЈЕ 6
СТОКА КОЈА ГО НАПУШТА ЦАРИНСКОТО
ПОДРАЧЈЕ
ГЛАВА 1
Излезна збирна декларација
Член 427-a
(1) Без исклучок на одредбите од ставовите (3) и (4) на овој член, доколку за
изнесувањето на стоките надвор од царинското подрачје на Република Македонија не се
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бара царинска декларација, излезната збирна декларација се поднесува во царинската
испостава на излез.
(2) За целите на ова поглавје, "царинска испостава на излез" ке биде:
1) царинската испостава надлежена за местото од каде што стоката ќе го напушти
царинското подрачје на Република Македонија или
2) кога стоката треба да го напушти царинското подрачје на Република Македонија по
воден или воздушен пат, царинската испостава надлежена за местото каде што стоката е
натоварена на пловниот објект или воздухопловот со кој таа ќе биде изнесена надвор од
царинското подрачје на на Република Македонија.
(3) Излезна збирна декларација не се поднесува во случаите кога електронската
транзитната декларација содржи податоци од излезна збирна декларација, доколку
одредишната испостава е истовремено и царинска испостава на излез.
(4) Излезна збирна декларација нема да се бара во следниви случаи:
1) исклучоците наведени во член 403-a на оваа уредба;
2) ако стоката е натоварена во пристаниште или на аеродром во царинското подрачје на
Република Македонија за истовар на друго пристаниште или аеродром во Република
Македонија, доколку доказите за планираното место за истовор, во форма на
комерцијален, пристанишен или транспортен товарен лист или товарница, на барање на
царинскиот орган да се достапни на царинската испостава на излез;
3) кога во пристаништето или аеродромот, стоката не се истовара од транспортното
средство со кое е внесена во царинското подрачје на Република Македонија и со кое ќе се
изнесе надвор од ова подрачје;
4) кога стоката била натоварена на претходното пристаниште или аеродром во
царинското подрачје на Република Македонија и останува во превозното средство со кои
ќе се превезува надвор од царинското подрачје на Република Македонија;
5) кога во просторијата за привремено чување на стока или во слобона зона од
контролен тип I, стоката се претовара од превозното средство со кои е довезена до
просторијата за привремено чување на стока или слободна зона, во пловен објект,
воздухоплов или железница, кои ќе ги изнесат од просторијата за привремено чување на
стока или слободната зона, надвор од царинското подрачје на Република Македонија, под
надзор на истата царинска испостава, доколку:
- претоварот да се изврши во рок од 14 календарски дена од денот кога стоката била
ставена на увид за привремено чување на стока или во слободна зона од контролен тип I, а
во оправдани случаи царинскиот орган може да го продолжи овој рок,
- царинскиот орган располага со информации за стоката и
- според сознанијата на превозникот дестинацијата на стоката и примачот не се
менуваат;
ѓ) кога на царинската испостава на излез, преку системот за обработка на податоци на
имателот на просторија за привремено чување на стока, превозникот, пристанишниот или
воздухопловниот оператор или преку друг комерцијален систем за обработка на податоци,
и се доставени податоци дека стоката која треба да се изнесе надвор од царинското
подрачје на Република Македонија веќе е опфатена со царинската декларација која
содржи податоци од излезна збирна декларација, под услов таа царинска декларација да е
прифатена од царинскиот орган.
Без исклучок на одредбите на член 427-г став (2) на оваа уредба, во случаите од точките
од а) до ѓ) на овој став, при извршување на царинските контроли ќе се земат во предвид
посебнити околности.
(5) Кога треба да се поднесе излезна збирна декларација, истата се поднесува од страна
на превозникот. Меѓутоа, излезна збирна декларација може да поднесе имателот на
просторијата за привремено чување на стока или имателот на склад во слободна зона од
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контролниот тип I или било кое друго лице кое може да ја стави стоката на увид, доколку
превозникот бил информиран и ја дал својата согласност лицето од втората реченица на
овој став да поднесе излезна збирна декларација. Царинската испостава на излез може да
заклучи, освен во случаите кога има доказ за спротивното, дека превозникот има дадено
својата согласност и дека декларацијата е поднесена сонегово знаење.
Последниот потстав од членот 409-г став (1) на оваа уредба се применува во однос на
дефинирањето на превозникот.
(6) Во случаи каде што, по поднесувањето на излезната збирна декларација, стоката
веќе не е наменета да биде изнесена надвор од царинското подрачје на Република
Македонија, одредбите на членот 409-г став (4) на оваа уредба соодветно се применува.
Член 427-б
(1) Излезната збирна декларација се изготвува со употреба на техника на електронска
обработка на податоци и истата ги содржи податоците за таква декларација пропишани од
министерот за финансии во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
Излезната збирна декларација ја заверува лицето кое ја изготвува.
(2) Излезнита збирна декларација изготвена во согласност со условите пропишани со
став (1) на овој член, царинскиот орган ја прифаќа веднаш по поднесувањето.
Одредбите од членот 109 став (1) на оваа уредба соодветно се применуваат.
(3) Царинскиот орган дозволува поднесување на излезна збирна декларација во
хартиена форма во следниве случаи:
1) кога не функционира компјутерскиот систем на царинскиот орган или
2) кога не функционира електронската апликација на лицето кое ја поднесува излезната
збирна декларација.
Во случаите наведени во точките (а) и (б) од првиот потстав на овој член, излезната
збирна декларација во хартиена форма се подготвува со употреба на Документот за
сигурност и безбедност на обрезецот даден во Прилог 34-е кој е составен дел на оваа
уредба. Кога пратката за која се поднесува излезна збирна декларација се состои од
повеќе наименуванија, кон Документот за сигурност и безбедност се приложува Список
на наименуванија на образец даден во Прилог 34-ж кој е составен дел на оваа уредба.
Списокот на наименуванија претставува составен дел на Документот за сигурност и
безбедност.
Во случаите наведени во точките (а) и (б) од првиот потстав на овој член, царинскиот
орган можат да дозволи Документот за сигурност и безбедност да биде заменет или
надополнет со комерцијален документ, под услов истиот да ги содржи податоците
предвидени за излезна збирна декларација, пропишани од министерот за финансии во
согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.
(4) Царинскиот орган ја пропишува постапката којашто треба да се спроведе во
случаите наведени во став (3) точка а) на овој член.
(5) Употребата на излезна збирна декларација во хартиена форма наведена во став (3)
прв потстав точка (б) на овој член, треба да биде одобрена од царинскиот орган. Излезната
збирна декларација во хартиена форма ја потпишува лицето кое ја изготвува.
Член 427-в
(1) Во случај на мултимодален транспорт, кога стоката се претоварува од едно
транспортно средство на друго транспортно средство за превоз надвор од царинското
подрачје на Република Македонија, временското ограничување за поднесување на
излезната збирна декларација одговара на временскиот рок кој се применува за
транспортното средство кое го напушта царинското подрачје на Република Македонија,
како што е наведено во членот 403-г став (1) на оваа уредба.
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(2) Во случај на комбиниран транспорт, при што активното транспортно средство кое ја
преминува границата само превезува друго активно транспортно средство, обврската за
поднесување на излезна збирна декларација ја има операторот на транспортно средство
во кое што е натоварена стоката.
Временскиот рок за поднесување на декларацијата одговара на временското
ограничување кое се однесува на активното транспортно средство кое ја преминува
границата, како што е пропишано во членот 427-г став (1) на оваа уредба.
Член 427-г
(1) Излезната збирна декларација се поднесува кај излезната испостава во временскиот
рок утврден во член 403-б став (1) на оваа уредба.
Одредбите на членот 403-б ставови (2) и (3) и член 403-в на оваа уредба соодветно се
применуваат.
(2) Надлежната царинска испостава, при поднесување на излезна збирна декларација,
врши соодветни контроли базирани на анализа на ризик, пред сè за цели на сигурност и
безбедност, пред пуштањето на стоката за излез од царинското подрачје на Република
Македонија, во рамките на периодот помеѓу рокот за поднесување на декларацијата
утврден во член 403-б на оваа уредба за одредениот вид сообраќај и товарењето или
заминувањето на стоката.
Кога стоката опфатена со еден од исклучоците од барањата за излезна збирна
декларација утврдени во член 427-a став (4) на оваа уредба се изнесува од царинското
подрачје на Република Македонија, анализа на ризикот се врши врз основа на
документацијата или други информации што се однесуваат на стоката, по ставањето на
стоката на увид, доколку истото се бара.
Стоката може да биде пуштена за излез веднаш штом се изврши анализа на ризик.
(3) Доколку се утврди дека стоката која што е наменета за излез од царинското подрачје
на Република Македонија и за која е потребно да се поднесе излезна збирна декларација,
не е опфатена со ваква декларација, лицето кое ја донело стоката или кое ја презело
одговорноста за превозот на стоката надвор од царинското подрачје на Република
Македонија, мора веднаш да поднесе излезна збирна декларација.
(4) Кога, врз основа на извршените проверки, царинскиот орган не е во можност да
одобри пуштање на стоката за излез, надлежната царинска испостава го известува лицето
кое ја поднело излезната збирна декларација и доколку е различно, лицето одговорно за
изнесување на стоката надвор од царинското подрачје на Република Македонија, дека
стоката нема да биде пуштена.
Таквото известување се врши во разумен рок по завршувањето на анализа на ризик за
оваа стока.
Член 427-д
(1) Роковите наведени во член 427-г став (1) на оваа уредба не се применуваат доколку
роковите за размена на податоци од царинските декларации се поинаку утврдени со
ратификуван меѓународен договор склучен помеѓу Република Македонија и другите
држави.
(2) Роковите од ставот (1) на овој член, во никој случај, не смее да бидат пократки од
времето потребено за завршување на анализата на ризик, пред стоката да го напушти
царинското подрачје на Република Македонија.
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Член 427-ѓ
Доколку стоката која е предмет на излезна збирна декларација, по период од 150 дена
од датумот на поднесување на декларацијата, не го напуштила царинското подрачје на
Република Македонија, се смета дека излезната збирна декларација не била поднесена.“
Член 178
Во член 430 став (2) во втората реченица зборовите “Централната управа на“ се
бришат.
Член 179
Членот 447 се менува и гласи:
“(1) Барањето за одобрување за поднесување на поединечната гаранција, царинскиот
должник го поднесува кај надлежниот царински орган.
(2) Барањето за одобрување за поднесување на општа гаранција согласно член 206 став
(1) на Царинскиот закон, царинскиот должник го поднесува кај Царинската управа која
одлучува по поднесеното барање и истовремено одлучува за висината на гаранцијата.
Барањето за одобрување за поднесување на општа гаранција се поднесува на образецот
даден во Прилог 60-а кој е составен дел на оваа уредба или во соодветен електронски
формат. Кон барањето се приложуваат сите потребни податоци и документи со кои се
докажува дека условите од член 206 став (2) на Царинскиот закон се целосно исполнети.
Кога царинскиот орган смета дека било кој податок даден во барањето е непотполен или
несоодветен, тој може да бара дополнителни податоци од подносителот.“
Член 180
Членот 448 се менува и гласи:
“(1) Царинската управа одлучува по барањето за поднесување на општа гаранција во
рок од 60 дена од денот на приемот на барањето, кон кое се приложени сите бараните
податоци и документи. Одобрувањето за прифаќање на општа гаранцијата се евидентира
со внесување на евидентен број на образецот на поднесеното барање и еден примерок од
прифатеното барање се доставува до подносителот на барањето. Евидентниот број на
прифатената општа гаранција е потребно да се запише во царинските документи.
(2) Царинската управа веднаш ги известува царинските органи за прифатените општи
гаранции.
(3) Царинскиот должник во царинската постапката може да се повикува на општата
гаранција од следниот работен ден од денот кога гаранцијата е прифатена како
соодветна.“
Член 181
Членот 449 се менува и гласи:
“(1) Висината на износот на општата гаранција мора да го обезбедува плаќањето на
износот на долгот кој настанал или кој би можел да настане во целост.
(2) По исклучок на став (1) на овој член, во случаите наведени во член 206 став (3) на
Царинскиот закон, царинскиот орган може да одобри поднесување на општа гаранција со
намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција, под услов да се
исполнети критериумите наведени во член 206 став (3) точки а) и б) на Царинскиот закон.
Барања за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање
од обврската за поднесување на гаранција се поднесуваа на образецот даден во Прилог
60-б кој е составен дел на оваа уредба или во соодветен електронски формат.
(3) Критериумот кој се однесува на задоволителен систем за управување со
комерцијална и каде е соодветно, транспортна евиденција, која овозможува соодветни
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царински контроли, од член 206 став (3) точка а) на Царинскиот закон, се смета за
исполнет кога:
- евиденцијата која ја води барателот е соодветна за следење на задолженоста на
банкарската гаранција во секој момент и
- барателот има внатрешна пишана процедура за следење на задолженоста на
гаранцијата и систем на внатрешна контрола за да не се поднесе царинска
декларација за ставање на стоката во постапка за која не е обезбеден соодветен износ на
банкарска гаранција.
(4) Критериумот кој се однесува на докажана солвентност, од член 206 став (3) точка
б) на Царинскиот закон, се смета за исполнет ако солвентноста на барателот може да се
докаже за последните три години. За целите на овој член, докажана солвентност значи
добра финансиска состојба која е доволна за исполнување на обврските на барателот, а
којa се однесува на карактеристиките на видот на деловните активности. Ако барателот е
основан пред помалку од три години од поднесување на барање, неговата докажана
солвентност се проценува врз база на податоците и информациите кои се достапни.
(5) При одлучувањето по поднесното барањето согласно став (1) на овој член,
соодветно се применуваат одредбите на член 447 став (2) и член 448 став (1) на оваа
уредба.
Член 182
Членот 450 се менува и гласи:
“(1) Со преземање на обврска од страна на гарантот со издавање на гаранција, гарантот
се обврзува да го плати гарантираниот износ на долгот, вклучувајќи ја каматата и
настанатите трошоци во постапката на плаќање, кој царинскиот должник не го платил.
(2) Рокот на важност на гаранцијата со која се обезбедува плаќањето на можниот долг
не може да биде пократок од 3 месеци, ниту пократок од рокот во кој тој долг може да
настане, продолжен за 60 дена, односно продолжен за 90 дена при употреба на царински
постапки со економски ефект.
(3) Кога царинскиот должник поднесува нова гаранција, долговите кои биле обезбедени
со претходна гаранција, а не се во целост подмирени или можат да настанат се
обезбедуваат со новата гаранција која ќе ја поднесе царинскиот должник. Новата
гаранција треба да содржи клаузула дека од неа може да се наплатат и долговите кои биле
обезбедени со претходна гаранција.
(4) До истекот на рокот на важност на гаранција царинскиот должник може да поднесе
Анекс на гаранција за продолжување на рокот на важноста на истата. Анексот за
продолжување на гаранцијата треба да содржи клаузула дека од продолжената гаранција
може да се наплатат и долговите кои биле обезбедени со основната гаранција.“
Член 183
Членот 451 се менува и гласи:
“(1) Гаранцијата со која се обезбедува долг ги содржи следните податоци:
1) број на гаранција одреден од страна на гарантот;
2) рок за употреба на гаранција во царинска постапка во кој може да настане долг;
3) рок на важност на гаранција;
4) износ до кој гарантира гарантот;
5) одредби за нејзина примена "на прв повик" и "без приговор";
ѓ) податоци за гарантот (назив на гарантот, даночен број, седиште, број на жиро сметка
и надлежна институција кај која се води жиро сметката на гарантот);
6) податоци за царинскиот должник (назив, седиште и даночен број);
7) датум и место на издавање на гаранцијата;
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8) наведување на царинската постапка за која важи гаранцијата и забелешка дали е
можно поднесената гаранција да се употребува и за обезбедување на долг на други
царински должници (на пример во случај на директно или индиректно застапување);
ѕ) одредба за превземање на гаранциските обврски од претходна гаранција и
9) потпис на овластеното лице и печат на гарантот.
(2) Гарантот ја издава гаранција од став (1) на овој член во форма на образец даден во
прилог 60 на оваа уредба. Гаранција се издава во два примерока.“
Член 184
Во член 455 прв подстав во алинеа 2 зборот “странката“ се заменува со зборовите
“засегнатото лице“.
Во вториот потстав во точката 2) поточки а), б) и в) зборовите “одредишниот царински
орган“ се заменуваат со зборовите “одредишната испостава“.
Во точка 7) во подточка а) во првата реченица зборот “странката“ се заменува со
зборовите “засеганатото лице“.
Член 185
Во член 458 став (1) зборот “странката“ се заменува со зборовите „засегнатото лице“, а
зборовите “од нејзина страна“ се заменуваат со зборовите “од страна на тоа лице“.
Член 186
Во член 459 зборовите “странката да ја“ се заменуваат со зборовите “засегнатото лице
да го“.
Член 187
Членот 460 се менува и гласи:
“Одредбите кои се однесуваат на стандардните стапки на неповратни загуби поради
природата на самата стока ќе се применуваат кога засегнатото лице нема да докаже дека
реалната загуба ја надминува онаа пресметана со примена на стандардната стапка за
предметната стока.“
Член 188
Во член 461 во вториот потстав зборот “странката“ се заменува со зборовите
“засегнатото лице“.
Член 189
По членот 461 се додава нов член 461-а, кој гласи:
„Член 461-а
Кога е направена измена на влезната збирна декларација и однесувањето на засегнатото
лице не укажува на било какво незаконско работење, нема да настане царински долг врз
основа на член 217 на Царинскиот закон како резултат на незаконското внесување на
стоката која, пред измената на декларацијата не била прописно декларирана.“
Член 190
Во член 464 став (2) во вториот подстав по зборот „евидентира“ се додаваат зборовите
„во сметководствената евиденција“ и се додава нова реченица која гласи: „Продажбата се
врши согласно процедурите кои се во сила.“
Во ставот (3) зборовите „мора без одлагање да се извршат“ се заменуваат со зборовите
„самиот царински орган мора без одлагање да ги изврши“.
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Член 191
Во Дел 4 насловот на Поглавје 3 се менува и гласи: “Евидентирање во
сметководствената евиденција и наплата на износот на царинскиот долг“.
Член 192
Членот 465 се брише.
Член 193
Во членот 467 став (1) зборовите „банкарската гаранција“ се заменуваат со зборот
“гаранцијата“.
Член 194
Во Дел 4 Поглавјето 4 се брише.
Член 195
Во член 468 ставот (1) се менува и гласи:
“Гаранцијата се наплатува во согласност со прописите за наплата од гаранција "на прв
повик" и "без приговор" “.
Член 196
Во член 469 став (1) зборовите “не мора“ се заменуваат со зборот “нема“.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Нема да се врши дополнителна наплата на увозните или извозните давачки, кога
износот по една наплата е помала од 10 ЕВРА во денарска противвредност.“
Член 197
По членот 469 се додава нов член 469-а, кој гласи:
“ Член 469-а
(1) Царинскиот орган ќе ја одложи обврската на должникот да ги плати давачките до
периодот наведен во одлуката по барањето, под услов доколку стоката не е повеќе под
царински надзор, е поднесена гаранција за износот на тие давачки, и во случај:
1) кога е поднесено барање за поништување на декларација, оваа барање веројатно ќе
биде прифатено или
2) кога е поднесено барање за простување на долг според член 250 на Царинскиот закон
и во согласност со член 234-а став (2) точка б) или во согласност со членовите 252 или 253
на Царинскиот закон, царинскиот орган процени дека условите пропишани со наведените
одредби можат да се сметаат за исполнети или
3) во случај различен од наведениот во точка б) на овој член, кога е поднесено барање
за простување на долг согласно член 250 на Царинскиот закон и кога се исполнети
условите од член 7 став (5) на Царинскиот закон.
(2) Во случај кога стоката во една од околностите наведени во членовите 247 став (1)
точка в) алинеа 2 или 247 став (1) точка г) на Царинскиот закон е привремено задржана,
царинскиот орган ќе ја одложи обврската на должникот да ги плати давачките доколку
процени дека условите за одземањето може да се сметаат за исполнети.
(3) Кога царинскиот долг настанал согласно член 218 на Царинскиот закон, царинскиот
орган ќе ја одложи обврската на лицето од член 218 став (3) алинеа 4 на Царинскиот
закон да ги плати давачките кога е утврден најмалку уште еден друг должник и истиот е
известен за износот на давачките во согласност со член 235 на Царинскиот закон.
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Одложување може да се одобри само под услов лицето од член 218 став (3) алинеа 4 на
Царинскиот закон, да не е опфатено и со некоја од другите алинеи од погоре наведениот
став и да не е очигледно небрежно во исполнувањето на своите обврски.
Рокот за одложување е ограничен на една година. Меѓутоа, царинскиот орган може да
го продолжи овој период поради соодветно оправдани причини.
Одложувањето ќе биде условено со поднесување на гаранција за соодветниот износ на
давачки од страна на лицето во чија корист одложувањето е одобрено, освен кога таквата
гаранција која го обезбедува целиот износ на давачки веќе постои и гарантот не е
ослободен од преземањето на обврската.“
Член 198
Во член 470 во став (1) точката а) се менува и гласи:
"царински орган на евидентирање во сметководствена евиденција" е царинскиот орган
преку кого биле евидентирани во сметководствената евиденција увозните или извозните
давачки чие враќање или простување се бара;“.
Во точка в) по зборот “евидентирање“ се додаваат зборовите “во сметководствена
евиденција“.
Во став (2) по зборот “евидентирање“ се додаваат зборовите “во сметководствена
евиденција“.
Член 199
Членот 472 се менува и гласи:
“(1) Барањето за враќање или простување, кон кое се приложени сите информации и
документи потребни за одлучување, се поднесува кај царинскиот орган на евидентирање
во сметководствената евиденција, освен доколку не е определен друг царински орган за
оваа цел. Тој царински орган по прифаќањето веднаш го проследува барањето до
царинскиот орган кој одлучува, доколку самиот не е определен за тоа.
(2) Царинскиот орган од став (1) на овој член го запишува датумот на прифаќање на
оригиналот и копијата од барањето. Копијата ја враќа до барателот. Кога се применува
вториот подстав од член 471 став (2) на оваа уредба, царинскиот орган од став (1) на овој
член ќе му го потврди приемот на барателот во писмена форма.“
Член 200
Во член 477 став (2) точката е) се менува и гласи:
“забелешка со која примачот се известува дека мора да го даде оригиналот на одлуката
на царинскиот орган за спроведување, по негов избор, кога ја става стоката на увид.“
Член 201
Во член 483 став (2) зборовите “странката која е засегната со одлуката ќе докаже дека
била спречена“ се заменуваат со зборовите “лицето кое е засегнато со одлуката ќе докаже
дека било спречено“.
Член 202
Во член 485 зборовите “став (2) точка б)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.
Член 203
Во член 488 став (1) во алинеа 1 зборот „странката“ се заменува со зборовите
“засегнатото лице“.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
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“Во други случаи, царинскиот орган кој одлучува ќе одлучи да одобри враќање или
простување на увозните или извозните давачки кога има посебна ситуација како резултат
на околности во кои на засегнатото лице не може да му се припише намера за мамење или
очигледна небрежност.“
Во ставот (2), кој станува став (3) зборот “странка“ се заменува со зборовите “засегнато
лице“.
Член 204
Во член 489 став (1) во точката ѓ) зборовите “странката е обврзана“ се заменуваат со
зборовите “засегнатото лице е обврзано“.
Во точката ј) зборот “странката“ се заменува со зборовите “засегнатото лице“.
Во точката љ) зборот “странката“ се заменува со зборовите “засегнатото лице“ а по
зборот “движење“ се додава запирка и зборовите “транзитен документ“.
Член 205
Во член 491 став (1) точка а) подточка 1) алинеа 2) и подточка 2) алинеа 1) зборовите
“царинскиот орган“ се заменуваат со зборовите “царинската испостава“.
Член 206
Прилозите 17, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 60 се заменуваат со нови
прилози 17, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 60.
Член 207
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.
Бр. 51-4735/1
28 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

136 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

137 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

138 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

139 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

140 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

141 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

142 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

143 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

144 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

145 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

146 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

147 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

148 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

149 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

150 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

151 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

152 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

153 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

154 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

155 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

156 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

157 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

158 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

159 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

160 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

161 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

162 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

163 од 164

Службен весник на РМ, бр. 141 од 12.10.2011 година

164 од 164

