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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена 
постапка се врши усогласување со одредени одредби од Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија,, број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020) со цел да се 
продолжи со примена на новиот начин на пресметување на акцизата за одредени енергенти 
во зависност од движењето на малопродажната цена на соодветниот енергент на светските 
берзи и истовремено ќе се овозможи и понатаму да се користи и механизамот кој 
овозможува постепено враќање на постојните износи на акциза во услови на нормализирање 
на цените на пазарот на нафтени деривати,  а кои се веќе воспоставени со донесувањето на 
Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна 
состојба (,,Службен весник на Република Северна Македонија,, број 86/2020, 105/2020, 
125/2020 и 169/2020). Притоа Уредбата се применуваше за време на траењето на 
вонредната состојба и се применува и седум месеци од престанокот на траењето на 
вонредната состојба.

Исто така, со изедначувањето на акцизата на гасното масло за греење со акцизата на 
гасното масло кое се користи како погонско гориво и понатаму ќе се оневозможи 
злоупотребата на користењето на гасното масло за греење спротивно на неговата намена. 
Воедно, ќе продолжи и примената на одредбите кои се однесуваат на враќање на дел од 
платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата и 
обележаното гасно масло употребено во процес на производство или како додаток на друг 
енергент како гориво за греење во индустријата.

Имено, со измените и дополнувањата на Законот за акцизите се предлагаат одредби со кои 
се пропишува износот и пресметката на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово 
до 0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 
2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00 и за гасно масло како погонско гориво и како 
гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 
48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00.

Истовремено, се предлага пропишување на одредби за враќање на дел од платената акциза 
за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата и обележаното гасно 
масло употребено во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво 
за греење во индустријата, како и начинот и постапката за остварување на правото за 
враќање на  дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во 
домаќинствата или употребено во процес на производство.

Исто така, се предлагаат одредби со кои се пропишува исклучок од исполнувањето на 
обврските кои се пропишани во член 104 став (2) од Законот за акцизите, односно обврските 
нема да се однесуваат на безоловниот бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар 
и на гасното масло како погонско гориво и како гориво за греење.

Дополнително, со предложените измени и дополнувања се предлагаат одредби кои имаат за 
цел доработување, појаснување и прецизирање на одредбите од Законот за акцизите.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложениoт Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена 
постапка има за цел да се изврши усогласување со одредени одредби од Уредбата со 
законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија,, број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020).
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Дополнително, со предложените измени и дополнувања се предлагаат одредби кои имаат за 
цел доработување, појаснување и прецизирање на одредбите од Законот за акцизите.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите по 
скратена постапка не се очекуваат негативни фискални влијанија.  

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
акцизите, по скратена постапка не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту 
материјални обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајќи го предвид фактот дека се исполнети условите од член 170 алинеја 1 од Деловникот 
на Собранието на Република Северна Македонија, односно дека не се работи за донесување 
на сложен и обемен закон, се предлага изменувањето и дополнувањето на Законот за 
акцизите да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1
Во Законот за акцизите(*) („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.108/19, 
143/19, 225/19 и 275/19) во членот 10 став (14) по зборовите: „акцизни обврзници и” се 
додава зборот: „веднаш”, a по зборовите: „акцизна декларација и плаќаат акциза” се 
додаваат зборовите: „најдоцна во рок од пет дена од прифаќањето на акцизната 
декларација”.

Член 2
Во членот 30 став (5) по зборовите ,,царински орган” се додаваат зборовите ,,по барање на 
акцизните обврзници,,

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10)  кои гласат:

„(9) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за 
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, утврден во став (4) на овој член, до 
надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ на 
гаранција. Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на 
понизок износ на гаранција за оние акцизни обврзници кои ги исполниле условите од став 
(5) на овој член, понискиот износ на гаранција го внесува во својата евиденција.
(10) Во случај акцизните обврзници да не ги исполнувааат условите од став (5) на овој 
член, надлежниот царински орган не го прифаќа барањето за утврдување на понизок 
износ на гаранција, за што донесува решение.“

Во ставот (10) во точката 2) по зборовите ,,државен орган” се додава зборот „јавна”, по 
зборот „научна” се додава сврзникот „или”, а зборовите „здравствена институција” се 
замeнуваат со зборовите „здравствена установа”.
Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (11) и (12).

Ставот (11) кој станува став (13) се менува и гласи:
,,(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на барањето за 
прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг и начинот на пресметка на 
висината на износот за обезбедување на акцизниот долг, формата и содржината на 
барањето за утврдување на понизок износ на гаранција, поблиските услови за утврдување 
на исполнетост на условите за утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување 
на акцизниот долг кој може да настане, како и потребната документација“.

Член 3
Во членот 31 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2)  Гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизен долг наведена во став (1) на овој 

член која обезбедува плаќање на поединечен акцизен долг е поединечна гаранција, а 
гаранцијата која обезбедува плаќање на сите акцизни долгови кои настанале или може 
да настанат во одреден период е општа гаранција.

(3)   На барање на подносителот, надлежниот царински орган може да дозволи замена на 
видот на поднесената гаранција од став (2) на овој член една со друга. 
(4) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за 
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане утврден во член 30 став (4) од овој 
закон, до надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ 
на гаранција. Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на 
понизок износ на гаранција, понискиот износ на гаранција го внесува во својата евиденција.”.
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Член 4

По членот 31 се додаваат четири нови членови 31-а, 31-б, 31-в и 31-г, кои гласат:

„Член 31-а
Банкарска гаранција

(1) Надлежниот царински орган може да прифати банкарска гаранција од член 31 став (1) 
точка 1) од овој закон, која ја издала банка гарант со седиште во Република Северна 
Македонија.

(2) Банкарската гаранција се поднесува до надлежниот царински орган заедно со барањето 
за нејзино прифаќање од член 30 став (8) од овој закон.

(3) Надлежниот царински орган со прифаќањето на барањето донесува одлука за 
прифаќање на банкарската гаранција и истата ја евидентира во својата евиденција во 
облик на доделен референтен број. Оригиналната банкарска гаранција се чува во 
Царинската управа, а до банката која ја издала гаранцијата се испраќа електронска 
порака за нејзино прифаќање.

(4) Со издавање на банкарската гаранција, банката гарант се обврзува да го плати 
гарантираниот износ на акцизата, вклучувајќи ја каматата и настанатите трошоци во 
постапката на плаќање.

(5) Министерот за финансии ги пропишува податоците кои треба да бидат содржани  во 
банкарската гаранција за обезбедување на акцизниот долг.

Член 31-б
Рок на важност на банкарска гаранција

(1) Рокот на важност на банкарската гаранција која ја обезбедува настанатата 
акциза или акцизата која би можела да настане, не може да биде пократок од рокот во 
кој акцизата може да настане, продолжен за шест месеци.

(2) Банкарската гаранција може да се продолжи најдоцна во рок од 30 дена пред 
истекот на рокот на важност.

(3) Доколку акцизниот обврзник поднесе нова банкарска гаранција, а акцизниот долг 
кој бил обезбеден со претходната гаранција не е во целост подмирен, односно постои 
долг кој може да настане, истиот мора да биде обезбеден со новата банакарска 
гаранција. Новата банкарска гаранција мора да содржи клаузула во која ќе биде 
назначено дека од неа можат да се наплатат и долговите кои биле обезбедени со 
претходната банкарска гаранција.

(4) Доколку акцизниот обврзник прв пат поднесува банкарска гаранција за 
обезбедување на плаќање на акцизен долг, истата не треба да ја содржи клаузулата од 
став (3) на овој член.

Член 31-в
Враќање или ослободување на банкарска гаранција

(1) Банкарската гаранција се враќа врз основа на писмено барање на акцизниот должник или 
банката гарант, по истекот на рокот на важење, односно по истек на рокот за наплата. 

(2) По исклучок, со писмено барање на акцизниот должник или банката гарант, гаранција 
може да се врати и пред истекот на рокот на важење и пред истек на рокот за наплата, 
само во случаите ако :

 Надлежниот царински орган утврди дека се подмирени сите акцизни долгови кои 
биле обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно дека долгот повеќе 
не би можел да настане, или

 Акцизниот должник на банкарската гаранција која се враќа, поднесе нова банкарска 
гаранција која во целост го презема акцизниот долг кој бил обезбеден со претходно 
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важечката гаранција, а новата банкарска гаранција според утврдената состојба од 
надлежниот царински орган во целост го обезбедува подмирувањето на обврските 
за акцизен долг кои произлегуваат од претходно важечката гаранција.

(3) Банкарската гаранција се ослободува кога акцизниот долг за кој што е издадена, згасне 
или акцизниот долг повеќе не може да настане.

(4) Банкарската гаранција се ослободува и по истекот на  рокот за наплата.
(5) На барање на акцизниот должник, надлежниот царински орган одобрува ослободување 

на банкарската гаранција, доколку се утврди дека подносителот ги измирил сите акцизни 
долгови кои биле обезбедени со предметната банкарска гаранција, односно доколку 
утврди дека можниот акцизен долг кој бил обезбеден со предметната банкарската 
гаранција не може повеќе да настане или е обезбеден со нова банкарска гаранција. 

Член 31-г
Готовински депозит

(1) За користење на готовински депозит од член 31 став (1) точка 2) од овој закон, како 
гаранција за плаќање на акцизата, до надлежниот царински орган се поднесува барање 
за употреба на готовински депозит со истовремена уплата на готовинскиот депозит во 
денари на депозитна сметка која ја определува надлежниот царински орган.

(2) Врз основа на поднесеното барање надлежниот царински орган ја проверува извршената 
уплата, го прифаќа барањето и го евидентира во својата електронска евиденција и на 
акцизниот обврзник му издава потврда и референтен број за користење на готовинскиот 
депозит како гаранција. 

(3) Кога гаранцијата се дава со готовински депозит, надлежниот царински орган не исплаќа 
камата.

(4) Ако акцизниот обврзник не сака повеќе да употребува готовински депозит како 
инструмент за обезбедување на долг, за тоа го известува надлежниот царински орган со 
поднесување на писмено барање за враќање на готовински депозит. Врз основа на 
поднесеното барање надлежниот царински орган го враќа готовинскиот депозит. 

(5) Барање за враќање на готовински депозит не може да се поднесе доколку со 
готовинскиот депозит се обезбедува акцизен долг кој може да настане за акцизните 
добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување, а во претходна постапка не е 
извршена замена на готовинскиот депозит со друга гаранција која е претходно 
прифатена од надлежен царински орган.

(6) Акцизниот обврзник не може да го употребува готовинскиот депозит од денот кога 
поднел барање за враќање на уплатените средства. 

(7) Кога акцизниот обврзник поднел барање за делумно враќање на уплатените средства 
може од денот на поднесување на барањето и понатаму да го употребува готовинскиот 
депозит само во висина на преостанатиот износ.

(8) Акцизниот обврзник кој поднел готовински депозит како гаранција за една акцизна 
постапка може да бара враќање на депозитот по завршување на постапката само кога 
истата е завршена согласно законските прописи и настанатата акциза е платена, односно 
акцизата не е настаната и не може повеќе да настане.

(9) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на барањето за 
употреба на готовински депозит, формата и содржината на потврдата за користење на 
готовински депозит, формата и содржината на барањето за враќање на готовинскиот 
депозит како и потребната документација.

Член 5
Во членот 53 став (1) точка 6) по зборот: „евиденција” се додаваат зборовите: „за секое 
место на повластено користење”, по зборот: „доставува” се додава зборот: „збирен”, а по 
зборот: „количини” зборовите: „за секое место на повластено користење” се бришат.
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Член 6
Во членот 61 став (2) по зборот: „склад” се додава запирка и сврзникот „и” се брише и по 
зборот: „пијалаци” се додаваат зборовите: „и земјоделец – мал производител на жестоки 
алкохолни пијалаци”.
Во ставот (8) по зборот: „склад” се додава запирка и сврзникот „и” се брише и по зборот: 
„увозникот” се додаваат зборовите: „на меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и 
земјоделецот – мал производител на жестоки алкохолни пијалаци”.

Во ставот (10) по зборот: „година” се додава запирка и зборовите: „од денот на 
пријавувањето на” се заменуваат со зборовите: „по месецот во кој што е прифатена 
пријавата за”.

Во ставот (11) по зборот: „марки” се додаваат зборовите: „подигнати од страна на држател на 
акцизен склад или увозник”.

Во ставот (14) бројот „15” се заменува со бројот „30”.
Во ставот (17) зборовите: „податоците од ознаките на акцизните марки и веднаш да ја плати.” 
се заменуваат со зборовите: „податоците за највисоката акциза од ознаките на акцизните 
марки и да ја плати во рок од пет дена по прифаќањето на декларацијата од страна на 
надлежниот царински орган.”.

Во ставот (21) по зборот: „марки” се додаваат зборовите: „од страна на држателот на акцизен 
склад или увозникот” и по зборовите: „пријавуваат и” се додава зборот: „се”

Член 7
Во членот 87 став (10) зборот: „поднесена” се заменува со зборот „прифатена”.
Во ставот (14) по зборот: „земји” запирката се брише и се додаваат зборовите: „или 
неопходни технолошки барања на производствениот процес,”.
По ставот (22) се додаваат два нови става (23) и (24), кои гласат:
„(23)  Акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други тутунски 

производи и течност за полнење на електронска цигара се пријавуваат и издаваат во 
количина од најмалку 500 парчиња според ознаките на акцизните марки.

(24)    По исклучок од став (23) на овој член, на барање на производителот или увозникот, во 
случаите кога се користат ексклузивни серии, ограничени количини наменети за 
промотивни цели или рачно изработени пури надлежниот царински орган може да 
одобри издавање на акцизни марки во број помал од 500 парчиња.”.

Ставот (23) станува став (25).

Член 8
Во членот 92 во ставот (3) воведната реченица се менува и гласи: „Износот на акцизата:”.

Точките 1) и 2) се менуваат и гласат:
„ 1) за моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 
2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00:

 бензин со содржина на олово повисока од 0,013 грама на литар и авиобензин 
изнесува 25,00 денари за литар и

 безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар се пресметува 
врз основа на податокот за износот на акцизата за безоловен бензин со содржина 
на олово до 0,013 грама на литар изразена во денари за литар и податокот за 
износот на дополнителната акциза искажана во денари за литар во зависност од 
средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на котација “Mediterranean 
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cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan за период од 1-ви до 15-ти во 
месецот и од 16-ти до крајот на месецот, според следната формула:

АБ = 22,00 ден/лит + ДАБ,
      при што: 

  АБ е акциза за безоловен бензин изразен во денари за литар и 
 ДАБ е износ на дополнителната акциза за безоловен бензин искажана во 

денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на 
Prem Unl 10 ppm на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s 
European Marketscan и се утврдува на следниот начин:

а)    доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на 
котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European 
Marketscan е помала или еднаква на 390 USD/ton, износот на ДАБ 
е 3 денари за литар; 

б)    доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на 
котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European 
Marketscan е поголема од 390 USD/ton но помала или еднаква на 
590 USD/ton, износот на ДАБ е 2 денари за литар и 

в)   доколку средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm на 
котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European 
Marketscan е поголема од 590 USD/ton, износот на ДАБ е 0 денари 
за литар.

2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 
2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00:
 како погонско гориво се пресметува врз основа на податокот за износот на 

акциза за гасно масло како погонско гориво изразена во денари за литар и 
податокот за износот на дополнителната акциза искажана во денари за литар во 
зависност од средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan за период од 1-
ви до 15-ти во месецот и од 16-ти до крајот на месецот, според следната 
формула:

АД = 15,50 ден/лит + ДАД,
    при што: 

-  АД е акциза за гасно масло како погонско гориво изразен во денари за 
литар и 

- ДАД е износ на дополнителната акциза за гасно масло како погонско 
гориво искажана во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна 
берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација “Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)” од Platt’s European Marketscan и се утврдува на следниот начин: 

а) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е 
помала или еднаква на 400 USD/ton, износот на ДАД е 3 денари за 
литар; 

б) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan“ е 
поголема од 400 USD/ton но помала или еднаква на 600 USD/ton, 
износот на ДАД е 2 денари за литар и 

в) доколку средната дневна берзанска цена на 10 ppm ULSD на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е 
поголема од 600 USD/ton, износот на ДАД е 0 денари за литар.

 како гориво за греење се пресметува врз основа на податокот за износот на 
акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и 
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податокот за износот на дополнителната акциза искажана во денари за литар во 
зависност од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan за период од 1-
ви до 15-ти во месецот и од 16-ти до крајот на месецот, според следната 
формула:

АЕ = 15,50 ден/лит + ДАЕ,
при што: 

 АЕ е акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за 
литар и 

 ДАЕ е износ на дополнителната акциза за гориво за греење искажана во 
денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на 
Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s 
European Marketscan и се утврдува на следниот начин: 

а)   доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е 
помала или еднаква на 400 USD/ton, износот на ДАЕ е 3 денари за 
литар; 

б)   доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan “ е 
поголема од 400 USD/ton но помала или еднаква на 600 USD/ton, 
износот на ДАЕ е 2 денари за литар и 

в)   доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација 
“Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е 
поголема од 600 USD/ton, износот на ДАЕ е 0 денари за литар.”

Во точката 3) по тарифната ознака: „2711 29 00 00 –” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 4) во алинејата 1 по зборот: „гориво –” се додава зборот: „изнесува”, а во 
алинејата 2 по зборот: „греење –” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 5) по тарифната ознака: „2710 20 39 00 -” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 6) во алинејата 1 по зборот: „гориво -” се додава зборот: „изнесува”, а во 
алинејата 2 по зборот: „греење -” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 7) во алинејата 1 по зборот: „употреба -” се додава зборот: „изнесува”, а во 
алинеја 2 по зборот: „употреба -” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 8) по тарифниот број: „2704 -” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 9) по тарифната ознака: „2713 12 00 00 -” се додава зборот: „изнесува”.

Во точката 10) по зборот: „закон -” се додава зборот: „изнесува”.

Ставот (7) се менува и гласи:
„ (7) Пресметаната акциза од став (3) точка 1) алинеја 2, точка 2) алини 1 и 2 на овој член се 

применува од првиот вторник по 1-ви или по 15-ти во месецот, а во случај кога 1-ви или 15-
ти во месецот е неработен ден, за датум на пресметка и за известување се смета првиот 
нареден работен ден.”

После ставот (7) се додава нов став (8) и гласи: 
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,,(8) Движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и на 
Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan ја 
следи Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и за период од 1-ви до 15-ти во 
месецот и од 16-ти до крајот на месецот за износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД и 
ДАЕ соодветно ги известува Министерството за финансии и Царинската управа.”
Ставовите (8) и (9) станувааат ставови (9) и (10).

Член 9
По членот 98 се додаваат два нови члена 98-а и 98-б, кои гласат:

„Член 98-а
Враќање на дел од платената акциза за гасно масло наменето за греење
(1) Лицата кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во 

домаќинствата, како и лицата кои го употребиле како гориво за греење во процес на 
производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, 
имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар. 

(2) За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното 
гасно масло наменето за греење, лицата од ставот (1) на овој член треба да се 
евидентираат како корисници на обележано гасно масло наменето за греење во 
Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење која ја води 
Царинската управа и да добијат идентификациски број. 

(3) Евидентирањето од ставот (2) на овој член Царинската управа го врши врз основа на 
поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува неговите податоци за 
идентификација (назив или име и презиме, седиште, адреса или адреса на живеење, 
податоци за контакт, ЕДБ или ЕМБГ), како и податоци за локацијата на складирањето и 
користењето на обележаното гасно масло наменето за греење, капацитетот на 
резервоарите и техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното 
гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како 
додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата. 

(4) Надлежниот царински орган согласно поднесеното барање од ставот (3) на овој член 
врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за 
евидентирање на лицата од ставот (1) на овој член со цел издавање на 
идентификацискиот број од ставот (2) на овој член.

Член 98-б
Начин на враќање на дел од платената акциза за гасно масло наменето за греење и 

потребна документација
(1) Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење 

го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесеното барање за враќање на 
дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење. 

(2) Враќањето на дел од платената акциза од ставот (1) на овој член се врши само за 
набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во 
домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво 
за греење во индустријата за кое акцизата е пресметана и наплатена во висина која е 
утврдена согласно овој закон. 

(3) Барањето од став (1) на овој член содржи податоци за идентификацискиот број на 
барателот, потрошената количина во даден период, намената и местото каде е 
потрошена наведената количина на обележаното гасно масло наменето за греење, 
податоци од фактури и/или увозни царински декларации за износите на платена акциза и 
количината на набавено обележано гасно масло наменето за греење, како и податоци за 
банката и сметката на која треба да се изврши враќањето на дел од платената акциза. 
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(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло 
наменето за греење се користи во домаќинствата се приложува следната документација: 
- фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење 

во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во 
литри и износот на платената акциза во висина утврдена согласно овој закон; 

- докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое 
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и 

- доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски. 
(5)  Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло 

наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или 
како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, се приложува 
следната документација:
 -  решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна 

Македонија; 
-   детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за 

греење во процесот на производство, местото и локацијата на производството каде 
што се користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните 
простори и/или простории, како и опремата која се користи за греење; 

-   фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или како додаток на 
друг енергент како гориво за греење или царинска декларација за увезено гасно 
масло наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина 
изразена во литри и износот на платената акциза во висина утврдена согласно овој 
закон; 

-    докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое 
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство; 

-   доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски 
и 

-   докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на 
лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за 
греење или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во 
периодот за кој се бара враќање на дел од платената акциза. 

(6) Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење 
во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како 
гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на евидентираното 
електронско барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето 
добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни 
документи кој го води Царинската управа. “

Член 10
Во членот 104 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Обврската од став (2) на овој член не се однесува за безоловниот бензин со содржина на 

олово до 0,013 грама на литар од член 92 став 3) точка 1) алинеја 2 од овој закон, на 
гасното масло како погонско гориво од член 92 став 3) точка 2) алинеја 1 од овој закон и 
на гасното масло како гориво за греење од член 92 став 3) точка 2) алинеја 2 од овој 
закон, кога се менува износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД или ДАЕ од член 92 
став 3) точки 1 и 2 од овој закон.“.

Ставот (3) станува став (4).

Член 11
Во членот 114 став (3) точка 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се додава 
запирка. 
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Во точката 6) точката на крајот од реченицата се брише, се додава сврзникот „и”,  и се 
додава нова точка 7) која гласи:

„7)пред издавањето на одобрението да поднесе гаранција за обезбедување на акцизниот 
долг кој настанал или кој би можел да настане.”

Во ставот (9) точка 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се додава запирка.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се брише, се додава сврзникот „и”, и се 
додаваат четири нови точки 5), 6), 7) и 8) кои гласат:

„5)  да обезбеди соодветно чување на акцизните добра;
6) да ги констатира загубите, односно кусоците на акцизните добра и да го извести  

надлежниот царински орган
7) да го следи обезбедувањето на акцизата и доколку е потребно да го зголеми износот 

на гаранцијата и
8) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и/или 

условите под кои е издадено одобрението и да побара измена на одобрението.”

Во ставот (14) точка 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се додава запирка.

Во точката 6) точката на крајот од реченицата се брише, се додава сврзникот „и”, и се додава 
нова точка 7) која гласи:

“7)  износот на гаранцијата е недоволен, а имателот на одобрение не го зголеми износот на 
гаранција или не достави нова гаранција во временскиот период определен од 
надлежниот царински орган.”

Член 12
Во членот 119 став (1) точка 5) по зборовите: „член 72 став (12) точки 3) и 4)” се додаваат 
зборовите: „член 98-а став (3), член 98-б став (3) и зборовите: „член 114 став (14) точки 3) и 
4)” се заменуваат со зборовите: „член 114 став (14) точки 3), 4) и 7)”.

Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата со законска 
сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (,,Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 86/20, 105/20, 125/20 и 169/20). 

Член 14
Одредбите од членот 13 ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за акцизите („Службен весник  на Република Северна Македонија” бр. 275/19) нема 
да се применуваат до 1 јануари 2022 година.

Одредбите од став (3) нема да се применуваат до 1 јануари 2022 година.

Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Со членот 1 се предлага дополнување на членот 10 став (14) со кое се пропишува дека по 
исклучок на став (2) од членот, лицата кои не се регистрирани во електронскиот Регистар на 
акцизни обврзници, а поседуваат, произведуваат, тргуваат, складираат, чуваат, 
преработуваат акцизни добра стануваат акцизни обврзници и треба веднаш да поднесат 
акцизна декларација и најдоцна во рок од пет дена од прифаќањето на акцизната 
декларација да ја платат акцизата согласно посебните одредби кои се однесуваат за 
наведените акцизни добра од Законот за акцизите.

Со  членот 2 се предлага прецизирање на став (5) од член 30, а воедно се пропишува и 
прецизирање на точката 2) од ставот (10) на членот 30, при што гаранцијата за 
обезбедување на акцизниот долг од ставот (1) од членот 30 нема да се бара во случаите 
кога имателот на одобрението за повластен корисник е државен орган, јавна, научна или 
образовна институција или јавна здравствена установа. Исто така се предлага и 
дополнување на овластувањето на Министерот за финансии кое е пропишано во ставот (11) 
од Законот, односно истото ќе ги опфати и содржината на барањето за утврдување на 
понизок износ на гаранција, начинот на исполнетост на условите за утврдување на понизок 
износ на гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, податоците кои 
треба да бидат содржани во банкарската гаранција за обезбедување на акцизниот долг, 
содржината на барањето за употреба на готовински депозит, потврдата за користење на 
готовински депозит, барањето за враќање на готовинскиот депозит.

Со членот 3 од предложените измени се предлага по ставот (1) од членот 31 да се додадат 
три нови става (2), (3) и (4) кои се во насока на дополнување на одредбите кои се однесуваат 
на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг од членовите 30 и 35 од Законот за 
акцизите.

Со членот 4 од измените и дополнувањата на Законот за акцизите се предлага по членот 31 
да се додадат нови членови 31-а, 31-б и 31-в и 31-г кои се однесуваат на банкарска 
гаранција, рок за важност на банкарска гаранција, враќање или ослободување на банкарска 
гаранција и готовински депозит.

Со членот 5 од Предлогот  на Законот се врши прецизирање на oбврскaта на имателот на 
одобрение за повластен корисник на акцизни добра  која е пропишана во точката 6) од став 
(1) на членот 53,  односно имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра е 
должен да води уредна и точна евиденција за секое место на повластено користење и да 
доставува збирен месечен извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и 
потрошени акцизни добра по видови и количини до надлежниот царински орган.

Со членот 6 се врши допрецизирање и дополнување на ставовите (2), (8), (10), (11), (14), (17) 
и (21) од членот 61 кој се однесува на акцизните марки за меѓупроизводи и жестоки 
алкохолни пијалаци.

Со членот 7 од Предлогот на Законот се прават допрецизирања во ставот (10) и ставот (14) 
од членот 87, а воедно по ставот (22) се додаваат два нови става (23) и (24), со кои се 
предлага акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други 
тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара се пријавуваат и издаваат 
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во количина од најмалку 500 парчиња според ознаките на акцизните марки, додека по 
исклучок од ставот (23) на овој член се предлага на барање на производителот или 
увозникот, во случаите кога се користат ексклузивни серии, ограничени количини наменети 
за промотивни цели или рачно изработени пури надлежниот царински орган може да одобри 
издавање на акцизни марки во број помал од 500 парчиња.”

Со членот 8 од предложените измени и дополнувања на Предлогот на Законот се врши 
изменување на точките 1) и 2) од ставот (3) на членот 92 се менуваат точките 1) и 2) односно 
се пропишува износот и нов начин на пресметка на акцизата за безоловен бензин со 
содржина на олово до 0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 
00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00 и за гасно масло како 
погонско гориво и како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 
2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00. 
Понатаму се врши техничко допрецизирање на точките од 3) до 10) од истиот став, а воедно 
со измената на ставот (7) се предлага и пропишување на примената на пресметаната акциза 
за безоловниот бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар и за гасното масло 
како погонско гориво и како гориво за греење.

Со членот 9 од Предлогот на Законот се додаваат два нови член а 98-а и 98-б кои се 
однесуваат на враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето 
за греење во домаќинствата и обележаното гасно масло употребено во процес на 
производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, како 
и начинот и постапката за остварување на правото за враќање на  дел од платената акциза 
за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата или употребено во 
процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во 
индустријата.

Со член 10 од Предлогот на Законот се предлага пропишување на исклучок од 
исполнувањето на обврските кои се пропишани во член 104 став (2) од Законот за акцизите, 
односно обврските нема да се однесуват на безоловниот бензин со содржина на олово до 
0,013 грама на литар и на гасното масло како погонско гориво и како гориво за греење, кога 
се менува износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД или ДАЕ од член 92 став 3) точки 1 и 
2 од Предлогот на Законот.

Со членот 11 се врши дополнување на одредени ставови од членот 114, односно во ставот 
(3) кој се однесува на тоа кои услови треба да ги исполнат акцизните обврзници за 
електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс за издавање на 
Одобрение така што се додава нова точка 7) согласно која пред издавањето на одобрението 
акцизните обврзници треба да поднесат гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој 
настанал или кој би можел да настане. Понатаму во ставот (9) се додаваат 4 нови точки 5), 
6), 7) и 8), односно се пропишуваат нови должности на имателот на одобрението за акцизни 
обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс. Воедно 
се додава и нова точка 7) во ставот (14) кој се однесува на случаите во кои надлежниот 
царински орган по службена должност го укинува одобрението.

Со членот 12 од Предлогот на Законот се предлага изменување и дополнување на членот 
119 кој се однесува на прекршоците кои се поврзани со неисполнување на обврски.

Со членот 13 од предложените измени и дополнувања се предлага со денот на влегување во 
сила на Предлогот на Законот да престане да важи Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република 
Северна Македонија” број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020). 

Со членот 14 од Предлогот на Законот се пропишува дека одредбите од членот 13 ставови 
(1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник  
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на Република Северна Македонија” број 275/19 од 27.12.2019 година) нема да се 
применуваат до 1 јануари 2022 година. Истовремено, за одредбите од став (3) се пропишува 
дека истите нема да се применуваат до 1 јануари 2022 година.

Со членот 15 од предложените измени и дополнувања се предлага одредба според која 
Предлогот на Законот ќе влезе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Предложените одредби на Законот се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата правна работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите*, по 
скратена постапка се врши усогласување со одредени одредби од Уредбата со законска 
сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (,,Службен весник 
на Република Северна Македонија,, број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020).

Истово е со цел да се продолжи со примена на новиот начин на пресметување на акцизата 
за одредени енергенти во зависност од движењето на малопродажната цена на соодветниот 
енергент на светските берзи и истовремено ќе се овозможи и понатаму да се користи и 
механизамот кој овозможува постепено враќање на постојните износи на акциза во услови на 
нормализирање на цените на пазарот на нафтени деривати, а кои се веќе воспоставени со 
донесувањето на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на 
вонредна состојба (,,Службен весник на Република Северна Македонија,, број 86/2020, 
105/2020, 125/2020 и 169/2020) и која се применуваше за време на траењето на вонредната 
состојба и притоа се применува и седум месеци од престанокот на траењето на вонредната 
состојба.

Исто така, со изедначувањето на акцизата на гасното масло за греење со акцизата на 
гасното масло кое се користи како погонско гориво и понатаму ќе се оневозможи 
злоупотребата на користењето на гасното масло за греење спротивно на неговата намена. 
Воедно, ќе продолжи и примената на одредбите кои се однесуваат на враќање на дел од 
платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата и 
обележаното гасно масло употребено во процес на производство или како додаток на друг 
енергент како гориво за греење во индустријата.

Дополнително, со предложените измени и дополнувања се предлагаат одредби кои се во 
насока на доработување, појаснување и прецизирање на одредбите од Законот за акцизите. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 10
Акцизен период и акцизна декларација

(1) Акцизен период е еден календарски месец во кој настанала акцизата, освен ако 
поинаку не е уредено со овој закон. 

(2) Акцизниот обврзник од членот 9 од овој закон е должен да поднесе акцизна 
декларација и да ја плати акцизата за секој акцизен период во рок од 15 дена по истекот на 
секој календарски месец, доколку поинаку не е уредено со овој закон. 

(3) Акцизната декларација се поднесува кај надлежниот царински орган во 
електронска форма. 

(4) Држателот на акцизен склад поднесува акцизна декларација во рокот од став (2) 
на овој член и тогаш кога не настанала акциза за соодветниот акцизен период. 

(5) Регистрираниот примач поднесува акцизна декларација во рокот предвиден од 
став (2) на овој член, и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период. 

(6) Во случај на престанување на важењето на акцизната дозвола од член 16 став (3) 
од овој закон, држателот на акцизен склад е должен да ги заврши сите постапки кои 
произлегуваат од акцизната дозвола, вклучувајќи и попис на акцизните добра, во роковите 
предвидени за секоја поединечна активност. Поднесувањето на акцизната декларација и 
плаќањето на акцизата се вршат во рок од 30 дена од денот на престанувањето на важењето 
на акцизната дозвола, освен во случај на стечај или ликвидација. 

(7) Рокот од став (6) на овој член може да биде продолжен до завршувањето на 
постапката на движење на акцизните стоки на територијата на Европската Унија. 

(8) Aкцизната декларација од став (6) на овој член покрај пресметаниот износ на 
акцизата за акцизниот период кога акцизната дозвола престанала да важи, ја содржи и 
акцизата која се плаќа за сите акцизни добра за кои истата не е 9 платена, а кои се чуваат во 
складот после престанување на важноста на дозволата, како и за акцизните добра 
испратени од складот, а кои се во постапка на акцизно одложување, чие доставување до 
одредиштето, а во случаите на извоз чие изнесување надвор од акцизното подрачје, не е 
потврдено до денот на престанување на важењето на акцизната дозвола. Висината на 
акцизата за акцизните добра кои се чуваат во складот се пресметува со примена на 
акцизните стапки и износи кои се во важност на денот на престанувањето на важноста на 
дозволата, а за испратените акцизни добра, стапките и износите кои важат на денот на 
испраќање. Во случите ако доказот дека акцизните добра се доставени на нивното 
одредиште се добие еден ден после престанувањето на важност на дозволата, акцизниот 
обврзник може во рок од три години од датумот на испраќање на добрата, да поднесе 
барање за враќање на повеќе платената акциза за количината на акцизни добра доставени 
до нивното одредиште или извезени надвор од акцизното подрачје. 

(9) Ако држателот на акцизен склад за акцизните добра кои се на залиха, во 
околности на постапка на стечај или ликвидација престане да работи, поднесувањето на 
акцизната декларација и плаќањето на акцизата се врши во рок од 30 дена од продажбата на 
акцизните добра. 

(10) Доколку во постапката на стечај или ликвидација не дојде до продажба на 
акцизните добра од став (9) на овој член, држателот на акцизен склад не смее да пристапи 
кон поделба на истите и да ги отстапи на доверителите за намирување на обврските, без да 
поднесе акцизна декларација и да ја плати акцизата најдоцна до денот на отстапувањето. 

(11) Во случај на престанување на важење на одобрението за регистриран примач од 
член 27 од овој закон, поднесувањето на акцизната декларација и плаќањето на акцизата се 
вршат во рок од 10 дена од денот на бришењето од електронскиот Регистар на одобренија 
за регистрирани примачи. Во акцизната декларација се наведува акцизата која треба да се 
плати за акцизните добра кои биле примени од друга земја-членка пред денот на бришење 
од Регистарот од член 27 став (8) од овој закон, при што се применуваат акцизните стапки и 
износи кои се во сила на денот на прием на добрата. 

(12) Во случај на престанувањето на важење на одобрението за регистриран испраќач 
од член 29 од овој закон, поднесувањето на акцизната декларација и плаќањето на акцизата 
се вршат во рок од 10 дена од денот на бришењето од електронскиот Регистар на 
одобренија за регистрирани испраќачи. Во акцизната декларација се наведува акцизата која 
треба да се плати за акцизните добра чие доставување до одредиштето не е потврдено до 
денот на бришење од Регистарот од член 29 став (7) од овој закон. Висината на акцизата се 
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пресметува врз основа на акцизните стапки и износи кои се применуваат на денот на 
испраќање на добрата. Во случај после бришење на одобрението на регистрираниот 
испраќач од електронскиот Регистар на одобренија за регистрирани испраќачи да биде 
добиен доказ дека акцизните добра се доставени до одредиштето во постапка за акцизно 
одложување, акцизниот обврзник може во рок од три години од датумот на испраќање на 
добрата, да поднесе барање за надомест или враќање на повеќе платената акциза за 
количината на добра доставени до нивното одредиште или извезени надвор од акцизното 
подрачје. 

(13) Во случај на престанување на важење на одобрението за повластен корисник од 
член 49 од овој закон, повластениот корисник е должен да поднесе акцизна декларација и да 
ја плати акцизата во рок од 15 дена од денот на престанувањето на важењето на 
одобрението. За пресметката на акцизата, се применуваат акцизните стапки и износи кои се 
во сила на денот на престанување на важноста на одобрението. 

(14) По исклучок на став (2) на овој член, лицата кои не се регистрирани во 
електронскиот Регистар на акцизни обврзници, а поседуваат, произведуваат, тргуваат, 
складираат, чуваат, преработуваат акцизни добра стануваат акцизни обврзници и 
поднесуваат акцизна декларација и плаќаат акциза согласно посебните одредби кои се 
однесуваат за наведените акцизни добра од овој закон. 

(15) Во случај на увоз плаќањето на акцизата се врши согласно царинските прописи. 
(16) Исправка на акцизна декларација се врши по поднесено барање до надлежниот 

царински орган во рок од пет години од датумот на поднесената акцизна декларација. 
(17) По исклучок на став (16) на овој член, рок на исправка на пријавената количина 

на акцизни добра во акцизната декларација е три месеци, при што обврзникот доставува 
дополнителна акцизна декларација со изменети податоци, а надлежниот царински орган по 
извршена проверка, врши исправка на декларацијата. 

(18) Во случај од став (16) на овој член, за утврдена помала акциза од пријавената се 
врши пребивање на повеќе платената акциза или враќање на акцизата по поднесено 
барање. 

(19) Во случаите од ставовите (16) и (17) на овој член, за утврдена повисока акциза од 
пријавената, акцизниот обврзник врши доплата на разликата на акцизата во рок од 15 дена 
од исправката на декларацијата. 

(20) Министерот за финансии ги пропишува содржината, начинот на пополнување и 
поднесување на акцизната декларација и потребната документација.

Член 30
Гаранција за обезбедување на акцизен долг

(1) Држателот на акцизен склад и имателот на одобрение за повластен корисник на 
акцизни добра се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за 
обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои 
се наоѓаат во постапка на акцизно одложување во согласност со одредбите од овој закон. 

(2) Регистрираниот примач, периодично регистрираниот примач и регистрираниот 
испраќач се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување 
на акцизниот долг, кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на 
акцизно одложување во согласност со одредбите од овој закон. 

(3) Држателот на акцизен склад, производителот или увозникот, како и малиот 
независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални 
цели – мала дестилерија се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за 
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане од подигнатите акцизни марки. 

(4) Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за 
акцизните добра кои се произведуваат, преработуваат, складираат или примаат во 
акцизниот склад во постапка на акцизно одложување, како и износот на гаранцијата за 
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се примаат, 
складираат и користат во местото на повластено користење, го утврдува надлежниот 
царински орган во зависност од износот на акцизниот долг кој може да настане во акцизниот 
период. 

(5) Надлежниот царински орган може да утврди и понизок износ на гаранција за 
обезбедување на акцизниот долг кој може да настане од износот утврден во став (4) на овој 
член под услов лицата од став (1) на овој член да обезбедуваат задоволителен систем за 
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управување со комерцијална евиденција, која овозможува соодветни царински контроли и 
докажлива солвентност.

(6) Ако едно лице е држател на повеќе акцизни складови, може да поднесе една 
гаранција која ќе се однесува за сите акцизни складови. Обезбедувањето на акцизниот долг 
настанат од подигнатите акцизни марки од став (3) на овој член може да биде опфатен во 
износот на гаранцијата од став (4) на овој член, но во овој случај одредбите од став (5) на 
овој член не се применуваат за износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг 
кој може да настане од подигнатите акцизни марки од став (3) на овој член. 

(7) Во случај на престанување на важноста на акцизната дозвола или одобрението за 
повластен корисник на акцизни добра, гаранцијата може да се ослободи доколку е платена 
акцизата на акцизните добра на залиха и акцизните добра за кои настанала обврска за 
плаќање акциза пред престанување на важењето на акцизната дозвола или на одобрението 
за повластен корисник, како и во случаите кога акцизен долг повеќе не може да настане за 
акцизните добра кои се движеле во постапка на акцизно одложување. 

(8) Акцизните обврзници до надлежниот царински орган поднесуваат барање за 
прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг. Надлежниот царински орган 
по прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг, ја внесува во својата 
евиденција. 

(9) Гаранција не се поднесува за акцизни добра чиј износ на акциза во согласност со 
одредбите од овој закон изнесува нула денари. 

(10) Гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг од став (1) на овој член нема да 
се бара во случаите кога: 

1) држателот на акцизен склад е државен орган и 
2) имателот на одобрението за повластен корисник е државен орган, научна, 

образовна институција или здравствена институција. 
(11) Министерот за финансии ги пропишува содржината на барањето за прифаќање 

на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг и начинот на пресметка на висината на 
износот за обезбедување на акцизниот долг како и потребната документација.

Член 31
Видови гаранции

(1) Гаранцијата за обезбедување на акцизен долг од членовите 30 и 35 од овој закон 
може да биде поднесена во една од следниве форми: 

1) банкарска гаранција и 
2) готовински депозит.

Член 53
Обврски на имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра

(1) Имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра е должен: 
1) да ги користи акцизните добра согласно намената за која е издадено одобрението 

за повластен корисник; 
2) да обезбеди соодветно чување на акцизните добра во местото на повластено 

користење; 
3) да ги надгледува и да го известува надлежниот царински орган за сите постапки, 

вклучувајќи прием, чување и употреба на акцизните добра; 
4) да ги констатира загубите, односно кусоците на акцизните добра, како и да 

проверува дали постојат било какви неправилности во работењето со акцизните добра и 
истите да ги пријави до надлежниот царински орган; 

5) да овозможи непречено вршење на надзор и контрола;
6) да води уредна и точна евиденција и да доставува месечен извештај за набавени, 

увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое 
место на повластено користење до надлежниот царински орган и 

7) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и 
условите под кои е издадено одобрението за повластен корисник и да побара негова измена. 

(2) Ако надлежниот царински орган утврди дека имателот на одобрение за повластен 
корисник на акцизни добра не ги исполнува или не ги исполнил обврските од став (1) на овој 
член, му определува рок за отстранување на утврдените неправилности, може да поведе 



20

постапка за дополнителна наплата на акциза, како и да поведе постапка за укинување на 
одобрението за повластен корисник на акцизни добра. 

(3) Имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра е должен 
фактурите и другите документи, кои се издадени врз основа на овој закон, како и деловните 
книги да ги чува најмалку пет години од истекот на календарската година на која се 
однесуваат истите. 

(4) Министерот за финансии ги пропишува начинот на исполнување на обврските од 
став (1) на овој член и содржината на месечниот извештај за набавени, увезени, складирани, 
пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено 
користење.

Член 61
Акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци

(1) Пуштање во промет на меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци кои се 
произведени или увезени во акцизното подрачје е дозволено само доколку се обележани со 
акцизна марка издадена од Царинската управа на која се испечатени посебни ознаки и 
сериски број. 

(2) Акцизни марки може да добие држател на акцизен склад и увозник на 
меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци по поднесено барање до надлежниот царински 
орган. 

(3) Неовластена изработка и печатење на акцизни марки или неовластена изработка и 
печатење на акцизни марки од други земји или територии, како и нивно неовластено 
поседување или неовластено ставање во промет не е дозволено. 

(4) Намерно оштетување на акцизните марки не е дозволено. 
(5) Меѓупроизводите и жестоките алкохолни пијалаци кои не се обележани со акцизна 

марка, или се обележани со оштетена акцизна марка или се обележани на друг начин 
различен од пропишаниот се сметаат за производи на кои не е пресметана и платена акциза 
и нивното пуштање во промет, купување и располагање на акцизното подрачје не е 
дозволено. 

(6) Акцизната марка се лепи на соодветната амбалажа на алкохолниот пијалак, 
односно шишето, така што при отворањето ќе мора трајно да се оштети. Лепењето на 
акцизните марки може да се врши во акцизен или царински склад, освен во случаите од член 
73 став (8) од овој закон кога производителот е земјоделец и лепењето на акцизните марки 
го врши во своите простории. 

(7) Држателот на акцизен склад и увозникот месечните потреби за планирани 
количини од акцизни марки ги пријавуваат до надлежниот царински орган најдоцна до 10-ти 
во тековниот месец за наредниот месец.

(8) Трошоците за печатењето и за чувањето на акцизните марки ги определува 
надлежниот царински орган и ги наплатува од држателот на акцизен склад и увозникот со 
поднесување на пријавата за планирани количини на акцизни марки. Висината на трошоците 
се утврдува врз основа на трошоците за печатење, чување и издавање на акцизните марки. 

(9) Пред подигнување на акцизните марки држателот на акцизен склад и увозникот се 
должни да поднесат гаранција во висина на акцизниот долг кој може да настане. 

(10) Издавањето на акцизните марки се врши по поднесено барање за подигнување 
на акцизни марки, кое се доставува до надлежниот царински орган. Рокот за подигнување на 
пријавените акцизни марки е една година од денот на пријавувањето на планираните 
количини. По истекот на овој рок со неподигнатите акцизни марки располага надлежниот 
царински орган.

(11) Рокот за искористување на акцизните марки е најмногу 60 дена од денот на 
нивното подигнување. 

(12) Држателот на акцизен склад и увозникот се должни не подоцна од пет дена по 
истекот на рокот од став (11) на овој член на надлежниот царински орган да му достават 
извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки. 

(13) Подигнатите акцизни марки за кои ќе се утврди дека се неисправни како резултат 
на грешка или оштетување настанати во процесот на нивното печатење, држателот на 
акцизен склад и увозникот се должни да ги вратат на надлежниот царински орган најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на утврдување на неправилноста, но не подоцна од 60 дена од 
денот на нивното подигнување. Надлежниот царински орган ќе ги замени неисправните 
акцизни марки со нови акцизни марки. 
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(14) Рокот од став (11) на овој член може да се продолжи за дополнителни 15 дена во 
случаите на виша сила, непредвидлива околност и неповолни настани поврзани со 
работењето на држателот на акцизен склад или увозникот, по претходно одобрување од 
надлежниот царински орган по поднесено барање. 

(15) Акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на 
производство, производителот или увозникот се должни да ги вратат на надлежниот 
царински орган, заедно со извештајот од став (12) на овој член најдоцна во рок од пет дена 
по истекот на рокот од став (11) на овој член. 

(16) За оштетените и неискористените акцизни марки држателот на акцизен склад и 
увозникот немаат право на враќање на трошоците за печатење и чување на акцизните 
марки. 

(17) За подигнатите акцизни марки за обележување на меѓупроизводите и жестоките 
алкохолни пијалаци кои не се вратени или се трајно оштетени, држателот на акцизен склад и 
увозникот е должен најдоцна во рок од пет дена по истекот на рокот од став (11) на овој член 
да поднесе акцизна декларација, да ја пресмета акцизата врз основа на податоците од 
ознаките на акцизните марки и веднаш да ја плати. 

(18) Акцизните марки од ставови (13) и (15) на овој член се уништуваат под царински 
надзор. 

(19) Обврската за обележување со акцизни марки не важи за: 
1) меѓупроизводите и жестоките алкохолни пијалаци кои ги внесуваат патниците од 

странство, кои не се опфатени со член 48 став (1) точка 3) од овој закон и меѓупроизводите и 
жестоките алкохолни пијалаци кои државјаните на Република Македонија и странските 
државјани ги примаат од странство во согласност со царинските прописи; 

2) меѓупроизводите и жестоките алкохолни пијалаци кои се увезени во акцизното 
подрачје и се пуштаат во промет на меѓународен саем, изложба или друга приредба или како 
мостри и 

3) меѓупроизводите и жестоките алкохолни пијалаци кои се ослободени од акциза, 
освен во случаите од член 47 став (2) од овој закон. 

(20) Во случаите од став (19) точки 1) и 2) на овој член акцизата мора неодложно да 
се пријави кај надлежниот царински орган и веднаш да се плати. 

(21) Акцизните марки се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 600 парчиња 
според одделни ознаки, процент на алкохол и зафатнина на поединечната амбалажа. 

(22) По исклучок од став (21) на овој член, на барање на држателот на акцизен склад 
или увозникот, во случаите кога се користат нестандардни пакувања, ексклузивни серии, 
ограничени количини наменети за промотивни цели, надлежниот царински орган може да 
одобри издавање на акцизни марки во број помал од 600 парчиња. 

(23) Министерот за финансии ги пропишува димензиите, формата и ознаките на 
акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на 
извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки, начинот на враќање на 
неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на 
акцизните марки.

Член 87
Акцизни марки за тутунски производи

(1) Пуштањето во промет на тутунските производи кои се произведени или увезени на 
акцизното подрачје е дозволено само доколку истите се обележани со акцизна марка 
издадена од Царинската управа на која се испечатени посебни ознаки и сериски број. 

(2) Акцизни марки може да добијат производителот и увозникот на тутунски 
производи, по поднесено барање до надлежниот царински орган. 

(3) Неовластена изработка и печатење на акцизни марки или неовластена изработка и 
печатење на акцизни марки од други земји или територии, како и нивно неовластено 
поседување или неовластено ставање во промет не е дозволено. 

(4) Намерно оштетување на акцизните марки не е дозволено. 
(5) Тутунските производи кои не се обележани со акцизна марка, или се обележани со 

оштетена акцизна марка или на друг начин различен од пропишаниот се сметаат за 
производи на кои не е пресметана и платена акцизата и нивното пуштање во промет, 
купување и располагање на акцизното подрачје не е дозволено. 

(6) Акцизната марка се лепи на поединечното пакување под целофанската или друга 
проѕирна обвивка, така што ќе биде видлива, на начин што при отворањето на пакувањето 
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трајно ќе се оштети. На оригиналните пакувања на пури и други тутунски производи, кои не 
се обвиткани со целофанска или друга проѕирна обвивка, акцизната марка може да биде 
залепена непосредно на пакувањето, на начин што при отворањето на пакувањето трајно ќе 
се оштети, а лепењето на акцизните марки може да се врши во царински или акцизен склад. 

(7) Производителот или увозникот месечните потреби за планирани количини од 
акцизни марки ги пријавуваат до надлежниот царински орган најдоцна до 10-ти во тековниот 
месец за наредниот месец. 

(8) Трошоците за печатењето и за чувањето на акцизните марки ги определува 
Царинската управа и ги наплатува од производителот и увозникот со поднесување на 
пријавата за планирани количини на акцизни марки. Висината на трошоците се утврдува врз 
основа на трошоците за печатење, чување и издавање на акцизни марки. 

(9) Пред подигнување на акцизните марки производителот и увозникот се должни да 
поднесат гаранција во висина на акцизниот долг кој може да настане.

(10) Издавањето на акцизните марки се врши врз основа на барање за подигнување 
на акцизни марки, кое се доставува до надлежниот царински орган. Рокот за подигнување на 
пријавените акцизни марки е три месеци, по месецот во кој што е поднесена пријавата за 
планирани количини. По истекот на овој рок со неподигнатите акцизни марки располага 
надлежниот царински орган. 

(11) Рокот за искористување на акцизните марки од страна на производителот или 
увозникот е најмногу 60 дена од денот на нивното подигнување. 

(12) Производителот и увозникот се должни не подоцна од пет дена по истекот на 
рокот од став (11) на овој член на надлежниот царински орган да му достават извештај за 
подигнати, потрошени и вратени акцизни марки. 

(13) Подигнатите акцизни марки за кои ќе се утврди дека се неисправни како резултат 
на грешка или оштетување настанати во процесот на нивно печатење, производителот и 
увозникот на тутунските добра се должни да ги вратат на надлежниот царински орган 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на утврдување на неправилноста, но не подоцна од 60 
дена од денот на нивното подигнување. Надлежниот царински орган ќе ги замени 
неисправните акцизни марки со нови акцизни марки. 

(14) Рокот од став (11) на овој член може да се продолжи за дополнителни 30 дена во 
случаите на виша сила, непредвидлива околност и неповолни настани поврзани со 
работењето на акцизниот обврзник, или за дополнителни 120 дена во случаите на увоз на 
тутунски производи од прекуокеански земји, по претходно одобрување од надлежниот 
царински орган по поднесено барање. 

(15) Акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на 
производство, производителот или увозникот се должни да ги вратат на надлежниот 
царински орган, заедно со извештајот од став (12) најдоцна во рок од пет дена по истекот на 
рокот од став (11) на овој член. 

(16) За оштетените и неискористените акцизни марки производителот и увозникот 
немаат право на враќање на трошоците за печатење и чување на акцизните марки. 

(17) За подигнатите акцизни марки за обележување на тутунските добра кои не се 
вратени или трајно се оштетени, производителот и увозникот се должни најдоцна во рок од 
пет дена по истекот на рокот од став (11) на овој член да поднесат акцизна декларација, да ја 
пресметаат акцизата и веднаш да ја платат. 

(18) Акцизните марки од ставовите (13) и (15) на овој член се уништуваат под 
царински надзор. 

(19) Во случаите од став (17) на овој член, акцизата се пресметува врз основа на 
највисоката малопродажна цена која е пријавена кај надлежниот царински орган од страна 
на акцизниот обврзник кој ги подигнал акцизните марки.

(20) Обврската за обележување со акцизни марки не важи за: 
1) тутунските производи кои патниците ги внесуваат од странство и не се опфатени со 

членот 48 став (1) точка 3) од овој закон; 
2) тутунските производи кои државјаните на Република Македонија и странските 

државјани ги примаат од странство во согласност со царинските прописи и не се опфатени 
со член 48 став (1) точка 4) од овој закон и 

3) тутунските производи кои се увезени во акцизното подрачје и се пуштаат во промет 
на меѓународен саем, изложба или друга приредба или како мостри. 

(21) Во случаите од став (20) точки 2) и 3) на овој член акцизата мора неодложно да 
се пријави кај надлежниот царински орган и веднаш да се плати. 
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(22) Акцизните марки за обележување цигари и несогорлив тутунски производ се 
пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 50.000 парчиња според ознаките на 
акцизните марки. 

(23) Министерот за финансии ги пропишува димензиите, формата и ознаките на 
акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на 
извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, 
начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и 
начинот на уништување на акцизните марки.

Член 92
Акцизна основица и износ на акциза на енергенти и електрична енергија

(1) Акцизната основица за енергенти е количината на енергенти изразена во килограми 
нето маса, нормални кубни метри, литри, или гигаџули бруто калориска вредност, освен за 
електричната енергија каде акцизната основа е количината изразена во мегават часови. 

(2) Литар во смисла на став (1) на овој член, е литар измерен на температура од +15°C, 
додека нормален кубен метар во смисла на став (1) на овој член е нормален кубен метар 
измерен на +20°C и под притисок од 1,01325 бари. 

(3) Акцизата за следниве енергенти и електрична енергија изнесува:
1) за моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 

2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00: 
- за бензин со содржина на олово повисока од 0,013 грама на литар и авиобензин - 
24,396 денари за литар и 
- безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар - 21,692 денари за 
литар; 

2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 
19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00: 
- како погонско гориво - 15,121 денари за литар и 
- како гориво за греење - 6,136 денари за литар; 

3) за течен нафтен гас од тарифните ознаки 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00 и метан од 
тарифната ознака 2711 29 00 00 - 4,900 денари за килограм; 

4) за керозин од тарифните ознаки 2710 19 21 00 и 2710 19 25 00 и тоа:
- како погонско гориво – 11,000 денари за литар и 
- како гориво за греење - 2,200 денари за литар; 

5) за масло за ложење од тарифните ознаки 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 00, 
2710 20 31 00, 2710 20 35 00 и 2710 20 39 00 - 0,100 денари за килограм; 

6) за природен гас од тарифните ознаки 2711 11 00 и 2711 21 00 и гасови од тарифната 
ознака 2711 29 00: 

- како погонско гориво - нула денари за нормален кубен метар (nm³) и 
- како гориво за греење - нула денари за нормален кубен метар (nm³); 
7) за електрична енергија од тарифниот број 2716: 
- за неделовна употреба - нула денари за (МWh) мегават час и 
- за деловна употреба - нула денари за (МWh) мегават час; 
8) за јаглен, кокс и лигнит од тарифните броеви 2701, 2702 и 2704 - нула денари за (Gj) 

гигаџул;
9) за нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 - 84,6 денари за (Gj) 

гигаџул и 
10) за биогоривата од член 91 став (8) од овој закон - нула денари за килограм. 
(4) Производите од член 91 став (5) точка 1) од овој закон се оданочуваат со износ на 

акциза за еквивалентното погонско гориво. 
(5) Производите од член 91 став (5) точка 2) од овој закон се оданочуваат со износ на 

акциза на погонското гориво на кое му се додаваат. 
(6) Производите од член 91 став (5) точка 3) од овој закон се оданочуваат со износ на 

акциза за еквивалентното гориво за греење. 
(7) При утврдување на малопродажната цена на одделни нафтени деривати, а со цел 

нивно заокружување, специфичната акциза на енергентите од став (3) точки 1), 2) и 5) на овој 
член, може да отстапува од 0 до + 3%. 

(8) Eнергетската вредност изразена во (Gj) гигаџули се утврдува со потврда за квалитет 
со искажана бруто калорична вредност издадена од институција која врши анализа согласно 
меѓународно признати стандарди. 
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(9) Употребата на енергенти за греење се однесува за сите случаи кога енергентите 
согоруваат и се ослободува топлинска енергија без оглед на намената на потрошувачката на 
ослободената топлинска енергија.

Член 104
Зголемување на акциза на енергенти

(1) Во случај на зголемување на акцизата на енергенти производителот, увозникот, 
трговецот на големо и трговецот на мало на енергенти се должни на денот на почетокот на 
примена на истата, да направат попис на затечените залихи на енергенти, да подготват 
записник за извршениот попис и да го поднесат до надлежниот царински орган не подоцна 
од пет работни дена од денот на извршениот попис. 

(2) При зголемување на акцизата на енергентите, плаќањето на разликата во акцизата 
од страна на акцизните обврзници наведени во став (1) на овој член се врши со поднесување 
на акцизна декларација согласно член 10 став (3) од овој закон во рок од пет дена, а 
акцизата ќе ја плати најдоцна во рок од 15 дена од денот на зголемување на акцизата. 

(3) Министерот за финансии ја пропишува содржината на записникот од извршениот 
попис.

Член 114
Заеднички одредби за акцизните обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, 

кокс, лигнит и нафтен кокс

(1) Акцизните обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и 
нафтен кокс се должни да се регистрираат во електронскиот Регистар на одобренија за 
акцизни обврзници на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс. 

(2) Надлежниот царински орган на акцизните обврзници од став (1) на овој член им 
издава одобрение за акцизни обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, 
лигнит и нафтен кокс по поднесено барање. 

(3) Одобрението се издава на лицето од став (1) на овој член кое ги исполнува 
следните услови: 

1) има седиште во Република Македонија; 
2) води уредно деловни книги согласно со важечките прописи; 
3) против кое не е покрената постапка за стечај или ликвидација; 
4) да не е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за 

сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска одлука 
да не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 
забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност; 

5) да ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски и 
6) исполнува услови за електронска размена на податоци. 
(4) Акцизните обврзници за електрична енергија и природен гас од членовите 105 и 

108 од овој закон, се должни на надлежниот царински орган да му достават доказ дека 
поседуваат лиценца за вршење на енергетска дејност во согласност со важечките прописи. 

(5) Одобрението не може да се издаде во случаите кога не е исполнет еден од 
условите од став (3) на овој член. 

(6) Одобрението го издава надлежниот царински орган во рок од 60 дена од денот на 
поднесување на барањето. 

(7) Одобрението не може да се пренесе на друго лице. 
(8) Рокот на важење на издаденото одобрение е пет години. 
(9) Имателот на одобрение е должен: 
1) да обезбеди услови за непречено вршење на надзор и контрола; 
2) да води уредна и точна евиденција на акцизни добра; 
3) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците и/или 

условите под кои е издадено одобрението и да побара негова измена и 
4) најдоцна во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец на надлежниот 

царински орган да му доставува месечен извештај за набавени, испорачани и потрошени 
количини на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс согласно 
евиденцијата од став (11) на овој член. 

(10) Доколку надлежниот царински орган утврди дека имателот на одобрение не ги 
исполнува или не ги исполнил обврските од став (9) на овој член, ќе му определи рок во кој 
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утврдените неправилности мора да бидат отстранети, а во зависност од околностите 
надлежниот царински орган ќе превземе и други дејствија согласно одредбите од овој закон. 

(11) Акцизниот обврзник е должен да води евиденции за: 
1) набавените количини; 
2) испорачаните количини на крајниот потрошувач; 
3) испорачаните количини без плаќање на акциза; 
4) потрошените количини за сопствени потреби; 
5) потрошените количини ослободени од акциза и 
6) залиха на природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс.
(12) Имателот на одобрение во случаите од став (9) точка 3) на овој член поднесува 

барање за измена на одобрението до надлежниот царински орган кој одлучува во рокот од 
став (6) на овој член. 

(13) Одобрението престанува да важи: 
1) со престанување на постоењето на правното лице имател на одобрение; 
2) по барање на имателот на одобрение; 
3) по истекот на периодот на важност од став (8) на овој член и 
4) ако надлежниот царински орган по службена должност го укине одобрението. 
(14) Надлежниот царински орган по службена должност го укинува одобрението ако 

утврди дека: 
1) престанал да ги исполнува условите утврдени во одобрението; 
2)престанале да постојат причините и условите врз oснова на кои е издадено 

одобрението; 
3) одобрението е издадено врз основа на непотполни или неточни информации; 
4) не ги отстранил неправилностите во рокот определен од надлежниот царински 

орган; 
5) е започната постапка на стечај или ликвидација и 
6) имателот на одобрение е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна 

затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска 
одлука е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена 
забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност. 

(15) Со престанување на важење на одобрението акцизниот обврзник се брише од 
електронскиот Регистар на одобренија за акцизни обврзници на електрична енергија, 
природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс. 

(16) Акцизните обврзници од членовите 105, 108 и 111 од овој закон се должни да ја 
чуваат целата документација во роковите утврдени во членот 13 став (5) од овој закон и да 
му ја достават на надлежниот царински орган на негово барање. 

(17) На електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс не се 
применуваат одредбите за акцизно одложување и движење на акцизни добра. 

(18) Министерот за финансии ги пропишува содржината на податоците во 
електронскиот Регистар на одобренија за акцизни обврзници на електрична енергија, 
природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, содржината на одобрението од став (2), 
содржината на месечниот извештај од став (9) и евиденцијата од став (11) на овој член.

Член 119
(прекршоци поврзани со неисполнување на обврски)

(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 200 до 500 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога 
вредноста на акцизните добра е до 500 евра, ако: 

1) не поднесе акцизна декларација во пропишан рок за акцизни добра за кои не 
настанал акцизен долг (член 10 ставови (4) и (5)); 

2) при пуштање на акцизни добра, не издаде фактура или друг документ на пропишан 
начин за испораката на акцизни добра (член 13 став (1)); 

3) фактурите, другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок 
(член 13 став (5), член 53 став (3), член 114 став (16)); 

4) како држател на акцизен склад постапува спротивно на член 17, член 18 став (2) и 
член 24 став (1); 

5) на надлежниот царински орган му дал непотполни или неточни податоци, или не ги 
отстранил неправилностите во пропишаните рокови (член 26 став (2) точки 3) и 4), член 27 
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став (10) точки 4) и 5), член 28 став (10) точки 3) и 4), член 29 став (9) точки 4) и 5), член 44 
став (9) точки 3) и 5), член 55 став (2) точки 3) и 4), член 72 став (12) точки 3) и 4), член 103 
став (12) точка 5) и 6) и член 114 став (14) точки 3) и 4)); 

6) постапува спротивно на член 27 став (4), 28 став (5), член 29 став (6) и член 30 
ставови (1) и (2); 

7) акцизните добра ги движи во постапка на акцизно одложување за кои не е 
испечатена верзија на електронскиот административен документ или било кој друг трговски 
документ кој го придружува акцизното добро или хартиен административен документ или 
движи акцизни добра без поедноставен придружен административен документ (член 34 став 
(9), член 37 ставови (1) и (4), 40 став (1), член 41 став (1) точка 1) и член 47 став (8)); 

8) постапува спротивно на член 34 став (11), член 36 став (6), член 40 став (3) точки 1) 
и 3), член 41 став (1) точки 2) и 3) и став (2), член 43 став (4) точка 3) и став (5), член 44 став 
(7) точка 3), член 53 ставови (1) и (2), член 61 став (20), член 72 став (8), член 87 став (21), 
член 103 ставови (9) и (10) и член 114 ставови (9), (10) и (11); 

9) отстрани пломба во отсуство на надлежниот царински орган (член 65 став 2, член 
97 став (1)); 

10) продава акцизни добра кои не се означени со специјална етикета (член 70 став 
(7)); 

11) постапува спротивно на член 73 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10); 
12) при зголемување на акцизата на алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски 

производи и енергенти, како и при зголемување на малопродажната цена на тутунските 
производи, не направи попис на затечени залихи или не подготви записник за извршениот 
попис и не го поднесе до надлежниот царински орган во пропишаниот рок (член 76 ставови 
(1) и (2), член 89 ставови (1) и (2) и член 104 став (1)) и 

13) постапува спротивно на член 101 став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на 
акцизните добра е до 500 евра. 

(3) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на акцизните добра е 
до 500 евра.

(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 500 до 1000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога 
вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра. 

(5) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на 
акцизните добра е од 500 до 4.000 евра. 

(6) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член., кога вредноста на акцизните добра е 
од 500 до 4.000 евра. 

(7) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 
до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и 
глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно 
лице голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните 
добра е над 4.000 евра. 

(8) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на 
акцизните добра е над 4.000 евра. 

(9) Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните добра е 
над 4.000 евра.

(10) По утврдување на прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) 
на овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен 
платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок. 

(11) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е 
должен да ја плати изречената глобата согласно став (10) на овој член во рок од осум дена 
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од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе 
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука. 

(12) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од став (11) на овој член, 
овластениот царински орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до 
надлежниот прекршочен орган утврден во член 116 на овој закон.

ОДРЕДБИ од
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ ШТО НЕ 

ВЛЕГУВААТ ВО ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ 

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 од 27.12.2019 година)

Член 13
(1) За производителите и увозниците на акцизните добра од членот 56 ставови (5) и 

(6) од овој закон одредбите од член 9 став (4), член 10 ставови (2) и (4), член 16 ставови (1) и 
(3), член 32 став (2), член 34 став (1), член 64, член 69 и член 72 од овој закон ќе се 
применуваат од 1 јануари 2021 година. 

(2) За производителите и увозниците на акцизните добра од членот 92 став (3) точки 
6), 7) и 8) од овој закон одредбите од член 9 став (4), член 10 став (2) и членовите 106, 109, 
112 и 114 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2021 година. 

(3) Приватните здравствени установи кои се иматели на одобрение за повластен 
корисник се должни да постапат по обврската од член 30 став (1) од овој закон заклучно 1 
април 2020 година.

Член 14
Започнатите постапки пред прекршочниот орган од член 116 став (1) од овој закон до денот 
на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно 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, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 
171/17 и 120/18). Член 15 Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“.


