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20131874637
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република
Македонија" број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11,
55/11, 135/11 и 82/13), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на
Република Македонија" број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05,
44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12 и
106/12), во членот 15 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Гаранција за обезбедување на акцизен долг за контролни марки согласно член 38
став (2) и член 45 став (2) од Законот за акцизите се обезбедува со банкарска гаранција."
Член 2
Во членот 26 во насловот зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Во ставот (2) зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Член 3
Во членот 27 во насловот зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Во ставот (3) зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Член 4
По член 28 се додава нов член 28-а кој гласи:
„Член 28-а
Акцизни ослободувања на патнички автомобили за реализирање на проекти
финансирани со парични средства на странски донатори
(1) За остварување на ослободување од акциза при увоз и при пуштање во акцизно
правен слободен промет на патнички автомобили, согласно член 51-в ставови (1) и (2) од
Законот за акцизите до Министерството за финансии се поднесува барање на Образец АПА кој е составен дел на овој правилник, во два примерока.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставуваат следните документи:
1. фактура, профактура или договор за купопродажба во која како купувач е наведен
имплементаторот на проектот и
2. копија од потврда за регистрација на проектот во Владата на Република МакедонијаГенерален секретаријат-Сектор за европска интеграција-Одделение за координација на
странска помош која ги содржи следните податоци:
- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;
- име на имплеменаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и
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- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот
донатор, во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за
плаќање на јавни давачки во Република Македонија. "
Член 5
Во членот 29 во ставовите (3) и (4) зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Член 6
По членот 29 се додава нов член 29-а кој гласи:
„Член 29-а
Враќање на акциза за оштетени контролни марки за обележување на тутунски добра
(1) Враќањето на акциза за оштетени контролни марки за обележување на тутунски
добра кои се докажливо оштетени се врши врз основа на барање кое го поднесува лицето
на кое му се издадени контролни марки.
(2) Контролните марки за кои се бара враќање на платената акциза треба да се
докажливо оштетени при нивното печатење, односно да отстапуваат од одредбите од член
39 од овој Правилник.
(3) Кон барањето за враќање на платената акциза од став (1) од овој член се доставуваат
следните документи и прилози:
1. доказ за платена акциза;
2. записник заверен од овластени лица од барателот со листа на оштетени контролни
марки по сериски број и број на решение со кое се задолжени и
3. оштетените контролни марки залепени на табак хартија.
(4) По барање на лицето на кое му се издадени контролните марки, докажливо
оштетените контролни марки можат да се заменат со нови контролни марки ."
Член 7
Во членот 31 по ставот (4) се додаваат девет нови става (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11),(12) и (13) кои гласат:
„(5) За остварување на ослободување од акциза при увоз на минерални масла, согласно
член 32 ставови (3) и (4) од Законот за акцизите до Министерството за финансии се
поднесува барање на Образец А1-ММ кој е составен дел на овој правилник, во два
примерока.
(6) Кон барањето се приложуваат следните документи:
1. фактура, профактура или договор за купопродажба во која како купувач е наведен
имплементаторот на проектот;
2. копија од потврда за регистрација на проектот во Владата на Република МакедонијаГенерален секретаријат-Сектор за европска интеграција-Одделение за координација на
странска помош која ги содржи следните податоци:
- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;
- име на имплеменаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и
- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот
донатор, во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за
плаќање на јавни давачки во Република Македонија.
(7) За остварување на ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен
слободен промет на минерални масла, согласно член 32 ставови (3) и (4) од Законот за
акцизите до Министерството за финансии се поднесува барање на Образец А2- ММ кој е
составен дел на овој правилник, во два примерока.
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(8) Кон барањето се приложуваат следните документи:
1. профактура
или договор за купопродажба во која како купувач е наведен
имплементаторот на проектот;
2. копија од потврда за регистрација на проектот во Владата на Република МакедонијаГенерален секретаријат-Сектор за европска интеграција-Одделение за координација на
странска помош која ги содржи следните податоци:
- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;
- име на имплеменаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и
-дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот
донатор, во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за
плаќање на јавни давачки во Република Македонија.
(9) За остварување на ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен
слободен промет на минерални масла, согласно член 32 ставови (3) и (4) од Законот за
акцизите, имплементаторот кој е задолжен за реализација на проектот наведен во
потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија до имател на
акцизна дозвола доставува потврда за ослободување од акциза при пуштање во акцизно
правен слободен промет на минерални масла издадена од Министерството за финансии.
(10) Ослободувањето од акциза при пуштање во акцизно правен слободен промет на
минерални масла за намените од член 32 ставови (3) и (4) од Законот за акцизите имателот
на акцизна дозвола го врши на следниот начин:
1. минералните масла се испраќаат од акцизен склад до имател на потврда за
ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен слободен промет на минерални
масла врз основа на писмена нарачка, во која мора да се наведе видот и количината на
минерални масла;
2. имателот на потврда за ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен
слободен промет на минерални масла пред превземањето на минералните масла на
имателот на акцизна дозвола треба да достави писмена изјава дека минералните масла ќе
ги користи исклучиво за намена од член 32 од Законот за акцизите. Во писмената изјава
треба да се наведе и бројот и датумот на издадената потврда за ослободување од акциза
при пуштање во акцизно правен слободен промет на минерални масла од Министерството
за финансии;
3. имател на акцизна дозвола на фактурата треба да запише клаузула дека минералните
масла се испратени (продадени) без пресметана акциза и врз основа на писмена изјава на
имател на потврда за ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен слободен
промет на минерални масла; и
4. имателот на акцизна дозвола треба да ги чува фактурите со клаузула дека
минералните масла се испратени (продадени) без пресметана акциза и писмената изјава на
имателите на потврда за ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен
слободен промет на минерални масла согласно член 54 од Законот за акцизите.
(11) Ако минералните масла се испраќаат врз основа на договор за сукцесивни
испораки, писмената изјава на имателот на потврда за ослободување од акциза при
пуштање во акцизно правен слободен промет на минерални масла може да биде дадена во
првата нарачка или во договорот за сукцесивни испораки, а кај понатамошните набавки
имателот на акцизна дозвола на фактурата се повикува на бројот и датумот на таа нарачка
односно на договорот за сукцесивни испораки во кој е дадена таква писмена изјава.
(12) Имателот на акцизна дозвола води евиденција за испратени (продадени) количини
на минерални масла кои се ослободени од акциза по имплементатор на проект, вид,
количина и вредност на минерални масла кои му се испорачани (продадени), за секој
имплементатор на проект поединечно и вкупна евиденција. Копија од евиденциите
имателот на акцизна дозвола се доставува до Царинската управа до крајот на наредниот
месец по истек на акцизниот период.
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(13) Имплементаторот на проектот води евиденција за примени количини на минерални
масла кои се ослободени од акциза по вид, количина и вредност на минерални масла кои
му се испорачани (продадени), од секој испраќач поединечно и вкупна евиденција."
Член 8
По членот 33 се додаваат два нови членови 33-а и 33-б кој гласат:
„Член 33-а
Регистрација на трговци со минерални масла кои содржат материи за обележување
(1) Лицата кои вршат дејност трговија со минерални масла кои содржат материи за
обележување поднесуваат барање за регистрација до Царинска управа согласно член 31-а
став (1) од Законот за акцизите.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ги доставува следните документи:
1. податоци за барателот и тоа:
- назив, седиште, адреса на барателот и единствениот даночен број (ЕДБ) и
- тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија.
2. податоци
за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со
минерални масла кои содржат материи за обележување со бројот на продажни места за
точење на секоја локација и
3. вид и тарифни ознаки на минерални масла кои содржат материи за обележување.
Член 33-б
Начин на комуникација и пренос на податоците за трговијата со минерални масла кои
содржат материи за обележување
(1) Регистрираните лица кои вршат дејност трговија со минерални масла кои содржат
материи за обележување преку GPRS уред обезбедуваат комуникација и пренос на
податоци со серверот на Царинската управа согласно член 31-а став (3) од Законот за
акцизите.
(2) GPRS уредите треба да бидат воспоставени на секоја локација каде се точат
минерални масла кои содржат средства за обележување.
(3) Размената на податоци од GPRS уредот на трговецот до серверот на Царинската
управа се врши преку VPN врска за размена на податоци, обезбедена од мобилните
оператори.
(4) Размената на податоци се врши преку XML порака која ги содржи следните
податоци:
- единствен даночен број на испраќачот на порака;
- назив на испраќачот;
- адреса на испраќачот;
- датум на изработка на пораката;
- време на изработка на пораката;
- датум за кој се однесуваат податоците;
- број на регистрација со кој испраќачот е регистриран во Царинска управа;
- шифра на бензиска пумпа во рамки на потврдата за регистрација;
- назив на бензиска пумпа;
- адреса на бензиска пумпа;
- датум на продажба;
- време на продажба;
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- број на фискална каса/број на сметка од системот за евиденција на продажба на
трговецот;
- шифра на артикл;
- опис на артикл;
- количина во литри;
- единечна продажна цена во денари и
- вкупен износ во денари.
(5) Пораката од став (4) од овој член се испраќа до Царинската управа еднаш дневно, со
податоци за претходниот ден.
(6) Царинската управа на својата интернет страна ја објавува формата и содржината на
XML пораката ."
Член 9
Во членот 34 во став (1) во воведната реченица зборовите „тип 1,2 и 3" се заменуваат со
зборовите „тип 1, 2, 3 и 4".
Во став (11) зборовите „еднаш неделно" се бришат. Ставовот (15) се брише.
Ставовите (16), (17) стануваат ставови (15) и(16). Ставот (18) се брише.
Ставовите (19), (20) и (21) стануваат ставови (17), (18) и (19).
Член 10
Во членот 39 во став (11) зборовите „еднаш неделно" се бришат.
Ставот (14) се брише.
Ставовите (15) и(16) стануваат ставови (14) и(15).
Ставот (17) се брише.
Ставовите (18), (19), (20) и (21) стануваат ставови (16), (17), (18) и (19).
Член 11
Во членот 41 во став (1) точка 4 по зборовите „член 25 точки 1,2,3 и 4" се додаваат
зборовите „ и член 32 ставови (3) и (4).
Во точка 7 зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Член 12
Во членот 42 став (1) точка 5 зборот „даночен" се заменува со зборот „царински".
Во ставот (6) зборовите „акцизен склад" се заменуваат со зборовите „местото на
акцизно повластено користење".
Во ставот (7) зборовите „акцизна дозвола" се заменуваат со зборовите „одобрение за
акцизно повластено користење".
Член 13
Обрасците АК-01 и АК-02 се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на овој
правилник.
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 19 - 27638/7
30 декември 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.
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