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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

ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јануари 2008

година.

Бр. 07-87/1
4 јануари 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член   1
Во Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" број 39/2005), во

членот 4 по точката 29 се додава нова точка 30, која гласи:
"30. "Лице за кое постои поголем ризик" е лице:
а) на кое му е утврден царински долг, данок на додадена вредност или акцизи во

последните  дванаесет  месецa  во  вкупен  износ  поголем  од 10.000  евра  во  денарска
противвредност, поради:

- пуштање на стока во слободен промет или ставање на стока во постапка на привремен
увоз  со  делумно  ослободување  од  увозни  давачки  како  резултат  на  доставување  на
неточни податоци или недоставување на потребните податоци во смисла на членот 216 од овој
закон или

- настанување на царински долг во смисла на членовите 217, 218 или 219 од овој закон;
б) кое сторило царински прекршоци согласно со овој закон поради што со правосилни и

извршни одлуки му се изречени глоби во вкупен износ поголем од  10.000 евра во
денарска противвредност во последните дванаесет   месецa;

в) кое сторило кривично дело од областа на царинското работење за кое е донесена
правосилна и извршна пресуда за стореното дело во последните дванаесет    месецa;

г) на кое повеќекратно дополнително му се пресметани обврски на име царински долг, ДДВ
и  акцизи  или  му  се  поднесени  пријави  за  царински  прекршоци  во  вкупен  број царински
декларации кој надминува 2% од вкупно поднесените декларации во последните дванаесет
месецa;

д)  за  кое  од  надлежен  орган  е  потврдено  дека  во  последните  дванаесет    месецa  е
даночен должник врз основа на затајување или неплаќање на даноци или јавни давачки од
кој било вид (ДДВ, акциза, персонален данок од доход, данок на добивка, данок на имот и
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данок на промет со недвижности и права и други даноци пропишани со закон), во вкупен
износ кој надминува 10.000 евра во денарска противвредност;

ѓ) за кое од надлежен орган е потврдено дека сторило прекршок поврзан со затајување
или неплаќање на даноци или јавни давачки од кој било вид (ДДВ, акциза, персонален
данок од доход, данок на добивка, данок на имот и данок на промет со недвижности и
права и други даноци пропишани со закон), поради што со правосилна и извршна одлука
му  е  изречена  глоба  во  вкупен  износ  кој  надминува 10.000  евра  во  денарска
противвредност во последните дванаесет   месецa;

е) за кое од надлежен орган е потврдено дека сторило кривично дело поврзано со
затајување или неплаќање на даноци или јавни давачки од кој било вид  (ДДВ, акциза,
персонален  данок  од  доход,  данок  на  добивка,  данок  на  имот  и  данок  на  промет  со
недвижности и права и други даноци пропишани со закон) за кое е донесена правосилна и
извршна пресуда во последните дванаесет   месецa;

ж) за кое од надлежен орган е потврдено дека не ги платило придонесите за пензиско и
инвалидско   осигурување,   здравствено   осигурување   и   осигурување   во   случај   на
невработеност, повеќе од четири месеца во последните дванаесет   месецa или

ѕ) за кое постојат докази дека неговиот сопственик, односно сопствениците, односно
членовите на работоводниот орган или органите на управување, како и лицата кои се
членови  на  исто  семејство  со  претходно  наведените  лица  (родители  и  деца  и  други
роднини, ако живеат во исто домаќинство), биле сопственици на правно лице, односно
членови на работоводен орган или членови на органи на управување на правно лице над кое
е поведена стечајна, односно ликвидациона постапка, односно биле сопственици на правно
лице, односно членови на работоводен орган или членови на органи на управување на  правно
лице  во  смисла  на  потточките  од  а)  до  ж)  на  оваа  точка,  освен  доколку недвосмислено
се  утврди  дека  истиот  не  придонел  за  настанување  на  стечај  или ликвидација или
својата функција во правното лице ја вршел непосредно пред или по настанувањето  на
причините  кои  довеле  до  стечајна  или  ликвидациона  постапка  или ситуациите од
потточките од а) до ж) на оваа точка."

Член   2
Во членот 6 ставот (8) се менува и гласи:
"Централната управа на Царинската управа ја одзема царинската лиценца за вршење на

застапување  доколку  поради  незаконито,  неправилно  или  нестручно  извршување  на
работата на застапникот-физичко лице:

- во  постапката  за  одземање  на царинската  лиценца  се утврди  дека  во  последните
дванаесет месеца придонел за настанување на царински долг, ДДВ или акцизи во вкупен
износ поголем од  5.000 eвра во денарска противвредност поради пуштање на стока во
слободен  промет  или  ставање  на стока  во  постапка  на  привремен  увоз  со  делумно
ослободување од увозни давачки како резултат на доставување на неточни податоци или
недоставување  на  потребни  податоци  во  смисла  на  членот 216  од  овој  закон  или
настанување на царински долг во смисла на членовите 217, 218 или 219 од овој закон,

- во последните дванаесет месеца со правосилна и извршна одлука му е изречена глоба во
вкупен износ поголем од 5.000 eвра во денарска противвредност за сторени царински
прекршоци или

- повеќекратно дополнително се пресметани обврски на име царински долг, ДДВ и
акцизи или му се поднесени пријави за царински прекршоци во вкупен број на царински
декларации  кој  надминува 2%  од  вкупно  поднесените  декларации  во  последните
дванаесет   месецa."

Ставoт (9)   се менува и гласи:
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"Централната  управа  на  Царинската  управа  со  решение  го  одзема  одобрението  за
вршење на работи за застапување во царинските постапки доколку застапникот (правно
лице) е лице за кое постои поголем ризик.“

Ставот (10) се менува и гласи:
“Кога царинската лиценца или одобрението за вршење на работи за застапување се

одземени согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, нова царинска лиценца или ново
одобрение за застапување може да се добие по истекот на дванаесет месеца од денот на
одземањето."

Ставот (11) се брише.

Член   3
По членот 6 се додава нов Дел 1-А со наслов “Овластени економски оператори“ и нов

член 6-а, кој гласи:

“Дел 1-А

Овластени економски оператори

Член   6-а
(1) Царинскиот орган согласно со критериумите од ставот  (4) на овој член, а кога е

потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на државната
управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на “овластен економски
оператор“, за секој економски оператор регистриран во царинското подрачје на Република
Македонија.

(2)  Овластениот  економски  оператор  користи  олеснувања  во  поглед  на  царинските
контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со
царинските прописи.

(3) Статус на овластен економски оператор се признава од страна на царинските органи на
Република Македонија согласно со правилата и условите од ставот (5) на овој член,   без
исклучување на примена на царинските контроли. Врз основа на признаениот статус на
овластен економски оператор и доколку се исполнети пропишаните услови за дадениот вид
на поедноставување, царинските органи му одобруваат на овластениот економски оператор
да го користи тоа поедноставување.

(4) Статус на овластен економски оператор се одобрува ако економскиот оператор ги
исполнува следниве критериуми:

- ги  почитува  барањата  на  царинските  органи  за  спроведување  на  царинските
формалности и соодветно постапува согласно со истите,

- не   е лице за кое постои поголем ризик,
- поседува ефикасен систем на управување со деловната евиденција, а кога е потребно и со

транспортната  евиденција,  коj  овозможува  спроведување  на  соодветни  царински
контроли,

- e солвентeн, кога тоа е неопходно поради видот на одобрението и
- применува соодветни безбедносни и сигурносни стандарди, кога тоа е неопходно

поради видот на барањето.
(5) Начинот и постапката на одобрувањето на статус на овластен економски оператор и

на издавањето на одобренија за поедноставувања, видот и обемот на олеснувањата кои
можат да бидат одобрени во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и
сигурноста, со примена на правилата за управување со ризик, како и начинот под кој
статусот на овластен економски оператор може привремено да биде одземен или укинат и
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може да се отстапи од условот за регистрирање во Република Македонија за посебни
категории на овластени економски оператори, земајќи ги превид особено меѓународните
договори, се врши согласно со одредбите од членот 257 на овој закон.

(6) Царинскиот орган привремено го одзема статусот на овластен економски оператор,
кога:

- е утврдено дека повеќе не се исполнуваат условите или критериумите врз основа на кои
статусот на овластен економски оператор е одобрен или

- царинските органи имаат оправдани причини да веруваат дека е сторено кривично дело
поврзано со повреди на царинските прописи од страна на овластениот економски оператор.

(7) Царинскиот орган го укинува статусот на овластен економски оператор:
- кога овластениот економски оператор чиј статус е привремено одземен не ги презел

потребните  мерки  за  исполнување  на  условите  или  критериумите  врз основа  на  кои
статусот на овластен економски оператор е одобрен,

- кога овластениот економски оператор сторил царински прекршоци согласно со овој
закон поради што со правосилни и извршни одлуки му се изречени глоби во вкупен износ
поголем од 10.000 евра во денарска противвредност во последните дванаесет месеца,

- кога овластениот економски оператор сторил кривично дело од областа на царинското
работење за кое е донесена правосилна и извршна пресуда или

- на барање на овластениот економски оператор."

Член   4
По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-в, кои гласат:

"Член 7-а
(1) Одлука донесена од царинскиот орган се поништува доколку била донесена врз

основа на неточни или нецелосни информации, кога:
- барателот знаел или морал да знае дека информациите биле неточни или нецелосни и -
одлуката нема да се донесе врз основа на точни и целосни информации.
(2) Одлуката за поништување се доставува до лицето на кое таа се однесува и влегува во

сила со датумот на донесувањето.

Член 7-б
(1) Одлука донесена од царинскиот орган се укинува или изменува, во случаи различни

од  оние  на  членот  7-а  од  овој  закон  кога  за  еден  или  повеќе  услови  пропишани  за
издавање на одлуката дополнително се утврди дека не биле исполнети во моментот на
издавање  на  одобрението  или  престанале  да  се  исполнуваат  откако  одлуката  билa
донесена.

(2) Одлука може да се укине доколку лицето на кое се однесува не исполни обврска
наметната со таа одлука.

(3) Одлука се укинува кога лицето на која таа се однесува е лице за кое постои поголем
ризик.

(4)  Одлуката  за  укинување  или  изменување  се  доставува  до  лицето  на  кое  таа  се
однесува и   влегува во сила со датумот на доставувањето.

Член 7-в
Кога одлуката е поништена или укината согласно со членот 7-а или членот 7-б од овој

закон, царинскиот орган може да донесе нова одлука од ист вид на истото лице по истекот
на една година од датумот кога одлуката за поништување или за укинување влегува во
сила."
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Член   5
Во членот 89 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Кога царинската декларација е изготвена со употреба на техника за електронска

обработка  на  податоците,  царинскиот  орган  може  да  одобри  документите  кои  се
приложуваат кон царинската декларација од членот  72 став  (2) на овој закон, да не се
поднесат кон царинската декларација. Во ваков случај документите треба да се чуваат на
начин кој овозможува нивна проверка од царинските органи."

Ставот (2) станува став (3).

Член 6
Во  членот  244  став  (1)  зборовите:  "платен  промет"  се  заменуваат  со  зборовите:

"даночна постапка".

Член 7
Во  членот  245  став  (1)  зборовите:  "Законот  за  данок  на  додадена  вредност"  се

заменуваат со зборовите: "Законот за даночна постапка".

Член 8
Во членот  252 став  (5) по точката се додава нова реченица која гласи: "Царинските

органи можат да одобрат продолжување на овој рок во оправдани исклучителни случаи."

Член 9
По членот 258 се додава нов член 258-а, кој гласи:

"Член 258-а
За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција и посебна

прекршочна   мерка   за   сторен   царински   прекршок,   исклучива   надлежност   има
прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската управа."

Член 10
Членот 259 се менува и гласи:
"(1) Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му предложи

постапка на порамнување и посредување пред да поднесе барање за прекршочна постапка.
(2) Цел на постапката за порамнување и посредување е постигнување на согласност на

царинскиот  орган  и  сторителот  на  царинскиот  прекршок  заради  отстранување  на
штетните последици од прекршокот и спречување на повторно вршење на прекршоци,
како и избегнување на водење на прекршочна постапка пред прекршочниот орган."

Член 11
По членот 259 се додава нов член 259-а, кој гласи:

"Член 259-а
(1)  Кога  царинскиот  службеник  ќе  утврди  дека  е  сторен  царински  прекршок  на

сторителот ќе му врачи покана за плаќање на глоба, а на сторителот кој ќе го признае
царинскиот прекршок што му  се става на товар ќе му  издаде платен налог, освен за
царинските прекршоци за кои со овој закон е предвидена посебната прекршочна мерка
одземање на стока.

(2) Ако сторителот не ја плати глобата од поканата и налогот од ставот (1) на овој член
во рок од осум дена од денот на приемот, царинскиот службеник е должен веднаш да
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочниот орган."
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Член 12
Во членот 260 став (1) зборот "суд" се заменува со зборовите: "прекршочниот орган".
Во ставот (2) пред зборот "судовите" се додаваат зборовите: "прекршочните органи и".

Член 13
Во членот 261 став (1) зборот "суд" се заменува со зборовите: "прекршочниот орган".

Член 14
Во насловот на Главата II зборот "Казнени" се менува со зборот "Прекршочни".

Член 15
Во членот 263 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 5.000

до 100.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице,
ако:".

Во точката  7 по зборот "фабричките" се додаваат зборовите: "или кое е специјално
конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на кој било начин со цел за криење на
стока".

Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 1.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за

прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Глоба во износ од 500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за

прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице."

Член 16
Во членот 264 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 1.000

до  30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице,
ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од  200 до  5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за

прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Глоба во износ од 200 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за

прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице."

Член 17
Членот 265 се менува и гласи:
"(1) На правно лице кое ќе купи, продаде, распродаде, добие на подарок, прикрива,

прими на чување или на превоз, чува, користи или добие во сопственост врз која било
основа стока за која знае или според околностите на случајот морал да знае дека со тоа бил
направен  прекршок  од  членовите  263  и  264  на  овој  закон,  доколку  сторителот извршил
некое од дејствијата од членовите 263 и 264 на овој закон, му се изрекува глоба во износ од
5.000 до 100.000 евра во денарска противвредност во случај на прекршок од членот  263 на
овој закон, односно глоба во износ од  1.000 до  30.000 евра во денарска противвредност во
случај на прекршок од членот 264 на овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.
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(3) За прекршок од ставот (1) на овој член на физичко лице му се изрекува глоба во
износ од 500 до 15.000 евра во денарска противвредност во случај на прекршок од членот
263  на  овој  закон,  односно  глоба  во  износ  од 200  до 5.000  евра  во  денарска
противвредност во случај на прекршок од членот 264 на овој закон."

Член 18
Членот 266 се менува и гласи:
"По утврдување на царински прекршок од членот 263 став (1) точки 10 и 11, членот 264 или

членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 10 и 11 и членот 264 на овој закон,
царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи покана за плаќање на глоба
или платен налог во износ од 500 евра во денарска противвредност за правно лице, односно во
износ од 100 евра во денарска противвредност за физичко лице."

Член 19
Во членот 267 став (7) зборовите: "мерка на безбедност" се заменуваат со зборовите:

"посебна прекршочна мерка".

Член 20
Одредбите од членовите 9, 10, 11, 12, 13 и 18 на овој закон ќе се применуваат од 1

септември 2007 година.
Одредбите од членот 3 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2008 година.

Член 21
Овој закон влегувa во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија".
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