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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинскиот закон,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27

декември 2013 година.

Бр. 07- 5097/1 Претседател
27 декември 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1
Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005,

4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 171/12), во членот 4 став (1) точка 12 бројот „6“ се
заменува со бројот „11“.

Во точката 21 зборот „странките“ се заменува со зборовите: „засегнатите лица“.

Член 2
Во членот 6 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„(10)  За  издавање  на  лиценца  за  вршење  на  застапување  и  издавање  на

идентификациска картичка се плаќа надоместок чиј износ не смее да биде повисок од
стварните трошоци за издавање на лиценцата и идентификациската картичка.“

Во ставот (10) кој станува став (11) точка 3 точката на крајот од реченицата се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: „за што се плаќа надоместок чиј износ не смее да биде
повисок од стварните трошоци за спроведување на стручниот испит.“

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (12) и (13).
По ставот (13) кој станува став (14) се додава нов став (15), кој гласи:
„(15) Износот на царинските надоместоци од ставовите (10) и (11) на овој член ги

пропишува министерот за финансии.“

Член 3
Во членот 7-а  став (1) алинеjата 2 се менува и гласи:
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„таквата одлука немала да се донесе доколку биле доставени точни или целосни
информации,“.

Член 4
Во членот 13 став (3) по зборот „ниво“ се додаваат зборовите: „и кога се достапни, на

меѓународно ниво“.

Член 5
Во членот 16 се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2) Обврската за чување на доверливи информации, согласно со ставот (1) на овој член

не е повредена кога Царинската управа без согласност на царинскиот должник ги достави
за објавување на веб страница на Управата за јавни приходи податоците со листа на
должници за доспеани и неплатени долгови подолги од 90 дена, по основ на увозни и
извозни давачки и други давачки и даноци од надлежност  на Царинската управа.

(3) Царинската управа најдоцна до 5 во месецот до Управата за јавни приходи
доставува податоци со листа на должници од ставот (2) на овој член.

(4) Најдоцна 15 дена пред рокот од ставот (3) на овој член Царинската управа го
известува должникот дека доколку не го намири долгот истиот ќе биде објавен на листата на
должници на доспеани и неплатени долгови со податоци и на начин пропишан
согласно со Законот за даночна постапка.“

Член 6
Во членот 46-в став (1) во третата реченица пред зборот „различна“ се додаваат

зборовите: „за увоз“.
Во ставот (2) зборовите: „влезната збирна“ се заменуваат со зборот „царинска“.

Член 7
Во членот 70 став (1) по зборот „видови“ се додаваат зборовите: „и минимални

количини“.

Член 8
Во членот 79 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се

додаваат зборовите: „но ќе ги сноси трошоците на нивната анализа или преглед.“

Член 9
Во членот 107 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии

може привремено да забрани користење на општа гаранција со намален износ од ставот
(4) на овој член, како вонредна мерка во посебни околности.

(7) Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии може
привремено да забрани користење на општа гаранција од ставот (2) точка б) на овој член, за
стоки за кои при користењето на општа гаранција се утврдило дека биле предмет на измама
од поголем обем.“

Член 10
Во членот 129 став (1) во воведната реченица по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и

во согласност со прописот од ставот (4) на овој член“.

Член 11
Во членот 133 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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„(2) Кога околностите тоа го оправдуваат, особено во случај на операција за преработка
на стоки која вообичаено се врши под јасно дефинирани технички услови и која вклучува
стока со постојани карактеристики и резултира со производство на добиени производи со
постојан квалитет, може да се утврдат стандардни нормативи во согласност со прописот
од членот 257 од овој закон, врз основа на претходно утврдените реални податоци.“

Член 12
Во членот 136 став (1)  точка б) алинеја 1 зборот „странката“ се заменува со зборовите:

„засегнатото лице“.

Член 13
По членот 142 се додава нов Оддел 6 и нов член 142-а, кои гласат:

„6. Посебни одредби за  увоз за облагородување со систем на одложено плаќање на кои се
применува ослободување од плаќање на извозни давачки

Член 142-а
Постапката на увоз за облагородување со систем на одложено плаќање се применува

исто така со цел за добиените производи да се ослободат од плаќање на извозни давачки
на кои подлежат идентични производи добиени од домашна стока наместо од увозна
стока.“

Член 14
Во членот 153 став (3) зборот „странката“ се заменува со зборовите: „засегнатото

лице“.

Член 15
Во членот 181 став (1) зборовите: “без да се внесе на другото царинско подрачје

директно“ се бришат.
Во ставот (2)  зборот „само“ се брише.
Во точката б) по зборот „давачки“ се додава точка и запирка, а сврзникот „и“ се брише.
Во точката в) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се  додава

нова точка г), која гласи:
„г) таа е внесена во слободна зона или слободен склад директно од странско царинско

подрачје.“

Член 16
Во членот 184 точка з) зборот „странката“ се заменува со зборовите: „засегнатото

лице“.

Член 17
Во членот 186  ставот (2) се менува и гласи:
“Кога стоката се претовара внатре во слободната зона, евиденцијата која се однесува на

претоварот се чува за да му биде на располагање на царинскиот орган. Краткорочното
чување на стоката во врска со таков претовар се смета како составен дел на претоварот. За
стоката која се внесува во слободната зона директно од странско царинско подрачје или
од слободната зона директно го напушта царинското подрачје на Република Македонија,
се поднесува збирна декларација во согласност со членовите 46-а до 46-в или 192-а до
192-г од овој закон.“
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Член 18
Членот 190 се менува и гласи:
„Кога стоката го напушта царинското подрачје на Република Македонија од слободна

зона или слободен склад царинскиот орган треба да утврди дека се почитуваат прописите со
кои се уредува извозот, извозот за облагородување, повторниот извоз, одложувачките
постапки, како и одредбите од Поглавје 5 од овој закон со кои се уредува изнесувањето на
стока од царинското подрачје.“

Член 19
Во членот 192-а став (1) по зборовите: „опфатена со“ се додаваат зборовите: „царинска

декларација или, доколку не се бара царинска декларација со“.

Член 20
Во членот 192-б став (3) зборовите: „потребните податоци“ се заменуваат со зборовите:

„најмалку податоците неопходни“.
Во ставот (4) зборовите: „излезна збирна“ се заменуваат со зборот „царинска“.

Член 21
Во членот 196 став (1) точка 15 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 16 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се

додава нова точка 17, која гласи:
„17) опрема наменета за научноистражувачка и иновациска дејност.“

Член 22
Членот 198 се менува и гласи:
„(1) Од плаќање на увозни давачки е ослободена:
1) стока која како подарок е добиена од странски донатори, како и увезена стока купена со

паричните средства добиени како подарок на државните органи, општините и градот Скопје
и на јавно правни субјекти;

2) стока наменета за реализација на проект кој е финансиран со парични средства
добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и
странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема
да се плаќаат  увозни давачки и

3) стока наменета за реализација на проектите кои се финансирани во рамките на
инструментот  за  претпристапна  помош (ИПА)  кој  се  спроведува  во  услови  на
децентрализирано управување, и за делот на средствата од националното кофинансирање
обезбедено од Буџетот на Република Македонија или задолжување.

(2) За остварување на ослободувањето од ставот (1) точки 2 и 3 на овој член се
поднесува барање до Министерството за финансии од страна   на имплементаторот на
проектот.

(3) Начинот   на спроведување на   ослободувањето од плаќање на увозни давачки од
ставот (1) точки 2 и 3 на овој член, како и формата и содржината на барањето од ставот (2) на
овој член  ги пропишува министерот за финансии.“

Член 23
Во членот 199 по бројот „198“ се додаваат зборовите: „став (1) точка 1“.

Член 24
Во членот 200 став (1) по бројот 196 зборовите: „точка 2“ се заменуваат со зборовите:

„точки 2 и 17“.
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Член 25
Во членот 201 став (1) во првата реченица зборот „странката“ се заменува со зборовите:

„засегнатото лице“.

Член 26
Во членот 239 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Доколку во постапката на одобрување на одложување на плаќањето настанат

непредвидени трошоци за отворање на досие или за извршените услуги од страна на
царинскиот орган, тие трошоци ги сноси барателот.“

Член 27
Во членот 240 став (2) точка в) зборот „ќе“ се заменува со зборовите: „мора да“.

Член 28
Во членот 240-б став (2) точка б) по зборот „референтната“ зборот „каматна“ се брише.

Член 29
Во членот 244 став (1) точка б) по зборот „референтната“ зборот „каматна“ се брише.

Член 30
По членот 246-а се додава нов член 246-б, кој гласи:

„Член 246-б
(1)  Царинската  управа  може  да  го  отпише  износот  на  давачки  евидентиран  во

сметководстветната евиденција доколку се утврди дека наплатата нема да успее или
трошоците за наплата не се во сооднос со долгот.

(2) Постапката на отписот на долгот се врши согласно со одредбите од Законот за
даночна постапка.“

Член 31
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Примена на одредбите од овој закон
Член 32

Одредбите на членовите 6, 17, 19, 20, 22 и 23 од овој закон со кои се изменуваат и
дополнуваат одредбите од членовите 46-в, 186 став (2), 192-а  став  (1), 192-б ставови (3) и
(4), 198 и 199 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ број
39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 171/12), ќе започнат да се применуваат од 1
јануари 2014 година.

Член 33
Во Законот за изменување на Царинскиот закон („Службен весник на Република

Македонија“ број 171/12), во членот 1 датата „од 1 јануари 2014 година“ се заменува со
датата „од 1 јануари 2015 година“.

Член 34
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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