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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 ЦАРИНСКАТА УПРАВА

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

2009 година.

Бр. 07-3639/1
18 август 2009 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА

Член 1
Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија” број

46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008 и 64/2009), во членот 2 став (1) точката 1 се менува и
гласи:

„1. Царински службеник е службеник на Царинската управа кој е униформиран или има
посебни должности и овластувања и кој своите надлежности ги врши   согласно со овој
закон, Царинскиот закон, Законот за Царинската тарифа, Законот за царински мерки за
заштита  на  правата  од  интелектуална  сопственост,  Законот  за  акцизите,  Законот  за
даночна постапка и други закони;“.

Во точката  11 по зборот  „сопственост“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„Законот за акцизите“.

Член 2
Во членот 7 став (2) по зборот „царинското“ се додаваат зборовите:   „и акцизното“.

Член 3
Во членот 9 по зборот „тарифа“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за

акцизите, Закон за даночна постапка, Законот за царински мерки за заштита на правата од
интелектуална сопственост“.

1 од 3

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 105 од 21.08.2009 година

Член 4
Во членот 10 по точката 19 се додаваат шеснаесет нови точки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35, кои гласат:
„20) издавање на акцизни дозволи и акцизни одобренија и контролни марки или други

ознаки за обележување, следење на производство, промет и употреба на поединечни
акцизни произвoди;

21) прием, обработка и заверка на акцизни документи;
22) примање на акцизни пријави и утврдување на акцизни побарувања; 23)
обработка на податоци за утврдување и наплата на акцизите;
24) воведување, организирање, користење и развој на акцизен информационен систем;
25) утврдување на правилност, законитост и точност на поднесените акцизни пријави; 26)
воведување и уредување на акцизни евиденции;
27) воведување и уредување на   регистри на иматели на   акцизни дозволи и   акцизни

одобренија;
28) утврдување на акцизни основи и акцизен долг во прв степен; 29)
акцизен надзор;
30) спроведување на акцизна контрола над акцизните обврзници;
31) спроведување на наплатата и активности во врска со наплата на акциза; 32)
враќање на повеќе или погрешно платена акциза;
33) одземање на акцизни добра пуштени во промет за кои не се платени акцизи, како и

акцизни добра ставени во промет кои не се прописно евидентирани;
34) издавање на исправи/документи за работи за кои води службена евиденција;
35)  давање  појаснување  на  акцизни  обврзници  во  примената  на  прописите  за

акцизите;“.
Точката 20 станува точка 36.

Член 5
Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:
„Царински  службеник  заради  проверка  на  точноста  на  податоците  содржани  во

акцизните исправи и царинските документи, може да ги прегледа трговските документи,
сметковотствените  записи,  договорите,  записниците  и  сите  други  податоци  што  се
однесуваат на постапките со добра подлежни на акциза или на увозната, извозната или друга
царинска постапка во врска со декларирана стока или на натамошните комерцијални постапки
во врска со тие добра, односно стока. Тие проверки можат да се спроведат во просториите
на акцизниот должник, односно декларантот или во просториите на друго лице кое
непосредно или посредно е деловно вклучено во наведените дејствија, или во просториите
на кое било друго лице кое го поседува наведениот документ или податоци, заради деловни
цели. Царинскиот службеник, исто така, може   да ја прегледа стоката доколку тоа се уште
е можно.“

Во ставот (2) зборовите: „кое ја поднесува декларацијата“ се заменуваат со зборовите: „кое
ги поднесува царинските документи, односно акцизните исправи“.

Член 6
Во  членот  39  по  зборовите:  „други  увозни  давачки“  се  додаваат  зборовите:  „или

акциза“.

Член 7
Во членот 40 став (1) по зборот „декларирана“ се додаваат зборовите: „или на условите

предвидени со прописите од областа на акцизите“.
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Во  ставот  (2)  по  зборовите:  „предмет  на  царински“  се  додаваат  зборовите:  „или
акцизен“, а зборот „складишта“ се заменува со зборовите: „или акцизни складови“.

Член 8
Во членот 41 по зборот „царинскиот“ се додаваат зборовите: „или акцизниот“.

Член 9
Царинската управа со состојба на 31 декември 2009 година, ќе ја преземе од Управата за

јавни  приходи  целокупната  архива,  техничка  и  друга  документација  поврзана  со
акцизите.

Министерот   за   финансии   формира   Комисија   составена   од   претставници   од
Министерството  за  финансии,  Царинската  управа  и  Управата  за  јавни  приходи  за
утврдување и преземање на документацијата од ставот 1 на овој член.

Член 10
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.
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