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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 август 

2009 година. 
 

     Бр. 07-3636/1                                      Претседател 
18 август 2009 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за акцизите (“Службен весник на Република Македонија" број 32/2001, 

50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005 и 88/2008), во членот 2 
точката ј) се менува и гласи:  

“ј) надлежен орган: Министерство за финансии - Царинска управа;“. 
 

Член 2 
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 
 

„Член 3-а 
За сите прашања во врска со постапките соодветно се применуваат одредбите на 

Законот за даночна постапка, ако со овој закон поинаку не е уредено, а во врска со сите 
прашања на увоз и извоз на акцизни добра кои не се уредени со овој закон, се применуваат 
царинските прописи.“ 

  
Член 3 

Во членот 8 ставови (1) и (6), членот 9 став (1) точки 3, 4 и 5 и став (2), членот 10 став 
(1) точка 4 и ставови (2) и (3), членот 11 став (2), членот 12 став (3), членот 21 ставови (1) 
и (5), членот 22 став (1) точки 1, 3 и 4 и став (2), членот 23 став (1) точка 4 и ставови (2) и 
(3), членот 28 став (4), членот 43 став (4), членот 48 и членот 51 зборовите: "Управата за 
јавни приходи" се заменуваат со зборовите: "Царинската управа". 
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Член 4 
Во членот 17 став (1) зборовите: "Управата за јавни приходи" се заменуваат со 

зборовите: "Царинската управа". 
Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:  
"(2) Пописот на акцизните добра на залиха, обележувањето и наменското користење на 

акцизните добра, покрај царинскиот орган го надгледува органот на пазарна инспекција и 
по потреба овластено лице од Министерството за внатрешни работи." 

 
Член 5 

Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот (1) на овој член за промет на акцизна територија 

ослободувањето од акциза се врши по пат на враќање на платената акциза.“ 
По ставот (3) се додаваат пет нови ставa (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 
„(4) Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави акцизни 

добра за службени потреби, на барање на претставништвото ќе му се изврши  враќање на 
акцизата, доколку е платена фактурата, а износот на фактурата надминува 5.000 денари, 
вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Враќањето се врши врз основа на посебни 
спогодби склучени со државата - испраќач, во согласност со условите на реципроцитет.  

(5) Враќањето на акцизата му се одобрува и на шефот на дипломатското 
претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско 
претставништво, како и на конзуларните фунционери, доколку наведените лица стекнале 
акцизни добра за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги 
сочинуваат нивните домаќинства, доколку е платена фактурата, а износот на фактурата 
надминува 5.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Враќањето се 
ограничува на вкупен износ од 50.000 денари за соодветната календарска година. При 
набавката на патнички автомобил, враќањето на акцизата се одобрува  еднаш  во три 
години, освен во случаите на неопходна набавка на нов патнички автомобил како замена 
за стариот, после настаната кражба или тешко оштетување. Акцизата за ваквата набавка 
не се засметува  во максималниот износ за враќање од 50.000 денари. 

(6) При набавката на патнички автомобил како замена за стариот пред истекот на три 
години по набавката на заменетиот патнички автомобил, се враќа износ на акциза кој 
соодветно одговара на должината на временскиот период во кој се користел патничкиот 
автомобил кој се заменува, доколку за ваквата набавка било одобрено враќање на 
акцизата. 

(7) Акцизата ќе им се врати, на барање, на меѓународните организации и нивните 
членови  за прометот на акцизни добра извршени спрема нив, според условите и 
ограничувањата утврдени со меѓународни спогодби. 

(8) Начинот и постапката за враќање на акцизата од ставовите (4), (5), (6) и (7) на овој 
член ја пропишува министерот за финансии со прописот од членот 58 нa овој закон.“ 

 
Член 6 

Во членовите 37 став (10) и 44 став (11) зборовите: "директорот на Управата за јавни 
приходи" се заменуваат со зборовите: "директорот на Царинската управа". 

 
Член 7 

Во членот 55 став (1) зборовите: "Управата за јавни приходи" се заменуваат со 
зборовите: "Царинската управа". 

Во ставот (2) точката 1 се менува и гласи:  
"1) бројот на акцизната дозвола издадена на имателот на акцизна дозвола;". 
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Во ставот (3) точката 1 се менува и гласи:  
"1) бројот на акцизното одобрение издадено на имателот на акцизно одобрение;".

  
 

Член 8 
Во членот 56 став (1) точка 3 зборовите: "надлежниот орган" се заменуваат со 

зборовите: "Царинската управа". 
Во ставот (2) точка 3 зборовите: "Управата за јавни приходи" се заменуваат со 

зборовите: "Царинската управа". 
  

Член 9 
Со денот на започнувањето на примената на овој закон започнатите, а незавршени 

постапки пред Управата за јавни приходи кои се однесуваат на акцизите  ќе продолжат да 
се водат пред Царинската управа.   

 
Член 10 

Акцизните добра обележани со контролни марки подигнати до 1 мај 2009 година, 
остануваат во акцизно правен слободен промет најдоцна до 30 април 2010 година.  

Контролните марки од ставот (1) на овој член ќе се заменат со нови контролни марки 
од страна на Царинската управа во периодот од 1 мај 2010 до 31 октомври 2010 година.
      

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 

 


