Службен весник на РМ, бр. 82 од 05.06.2013 година

20130821839
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај
2013 година.
Бр. 07–2291/1
31 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1
Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001,
50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11
и 135/11), во членот 25 став (1) точки 2 и 3 зборот „даночен“ се заменува со зборот
„царински“.
Член 2
Во членот 26 став (1) точка 2 зборот „даночен“ се заменува со зборот „царински“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) По барање акцизата се враќа за докажливо оштетени контролни марки за
обележување на тутунски добра на лицето на кое му се издадени контролни марки.
(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи за примената за начинот на
враќање на акцизата за докажливо оштетени контролни марки за обележување на
тутунски добра.“
Член 3
Во членот 28 ставот (1) се менува и гласи:
„Специфичната акциза за следниве минерални масла, доколку поинаку не е пропишано
со овој закон, изнесува за:
1) 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, и тоа:
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1.1. бензин со содржина на олово повисока од 0,013 г/л и авиобензин = 24,396 ден/л и
1.2. безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 г/л = 21,692 ден/л;
2) 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, и тоа:
2.1. како погонско гориво = 12,121 ден/л и
2.2. како гориво за греење = 3,136 ден/л;
3) течен нафтен гас од тарифните ознаки 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00 и метан од
тарифната ознака 2711 29 00 00, и тоа:
3.1. како погонско гориво = 4,900 ден/л и
3.2. како гориво за греење = 4,876 ден/л;
4) керозин од тарифните ознаки 2710 19 21 00 и 2710 19 25 00, и тоа:
4.1. како погонско гориво = 9,000 ден/л и
4.2. како гориво за греење = 1,800 ден/л и
5) 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 ден/л.“
Член 4
Членот 29 се менува и гласи:
„Специфична акциза на масла за подмачкување
(1) Специфичната акциза за минералните масла од тарифните ознаки 2710 12 90 00,
2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 85 00, 2710 19 87 00 и 2710 19 91 00 и 2710 20 90 00
изнесува 7 ден/кг.
(2) Специфичната акциза за препаратите од тарифните ознаки 3403 19 10 00, 3403 19 90
00 и 3403 99 00 00 изнесува 22 ден/кг.“
Член 5
Во членот 30 став (1) првата реченица се менува и гласи: „Гасните масла 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 и керозинот од тарифната ознака 2710 19 25 00, кои се
употребуваат како горива за греење се обележуваат со пропишана боја и/или други
состојки.“
Член 6
Во членот 31 став (4) по зборот „возило“ се додаваат зборовите: „или на лицето кое го
управува моторното возило“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Лицето кое го управува моторното возило е солидарно одговорно за плаќање на
пресметаната акциза согласно со ставот (4) на овој член со сопственикот на тоа моторно
возило, ако сопственикот знаел или морал да знае дека во моторното возило ќе се
користат минерални масла кои содржат материи за обележување.“
Член 7
По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:
„Член 31-а
Трговија со минерални масла
(1) Секое лице кое врши дејност трговија со минерални масла, мора да обезбеди:
1) минералните масла кои се користат како погонско гориво да не содржат материи за
обележување од членот 30 од овој закон и
2) минералните масла кои содржат материи за обележување да не се точат спротивно на
намената од членот 31 став (1) од овој закон.

2 од 7

Службен весник на РМ, бр. 82 од 05.06.2013 година

(2) Лицата кои вршат дејност трговија со минерални масла кои содржат материи за
обележување потребно е да се регистрирани од страна на Царинската управа.
(3) Лице кое врши дејност трговија со минерални масла е должно да воспостави GPRS
терминал и да обезбеди комуникација и пренос на податоците за трговијата со минерални
масла кои содржат материи за обележување на дневна основа до сервер во Царинската
управа. Мобилните оператори обезбедуваат VPN (Virtual private network) кон лицата кои
вршат дејност трговија со минерални масла и серверот во Царинската управа, постојаност
на мрежата и сигурност на податоците кои се пренесуваат преку нивната мрежа од GPRS
терминал на лицата кои вршат дејност трговија со минерални масла и Царинската управа.
(4) Министерот за финансии поблиску ќе го пропише начинот на спроведување на
регистрацијата од ставот (2) на овој член и начинот на комуникација и пренос на
податоците за трговијата со минерални масла.“
Член 8
Во членот 32 ставот (3) се менува и гласи:
„Минерални масла се ослободени од акциза при нивниот увоз и при пуштање во
акцизно правен слободен промет кога се наменети за реализација на проект финансиран со
парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен помеѓу Република
Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените
парични средства нема да се плаќаат даноци.“
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Минерални масла се ослободени од акциза при нивниот увоз и при пуштање во
акцизно правен слободен промет кога се наменети за реализација на проектите кои се
финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се
спроведува во услови на децентрализирано управување и за делот на средствата од
националното кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија или
задолжување.
(5) При увоз за остварување на ослободувањето од ставовите (3) и (4) на овој член се
поднесува барање од страна на увозникот на минерални масла.
(6) Начинот за остварување на акцизното ослободување од ставовите (3) и (4) на овој
член и формата и содржината на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.“
Член 9
Во членот 35 ставот (2) се менува и гласи:
„На акциза на пенливо вино подлежат:
Сите производи од тарифните ознаки 2204 10 11 00, 2204 10 91 00, 2204 10 93 00, 2204
10 94 00, 2204 10 96 00, 2204 10 98 00, 2204 21 06, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09
00, 2204 29 10 00 и тарифниот број 2205, кои:
1) се полнети во шишиња со затворач кој е прицврстен со посебни држачи, или пак
производите кои имаат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 бари или повеќе и
2) имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 15% вол, доколку
алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментација.“
Во ставот (4) точката 1 се менува и гласи:
„“други пенливи ферментирани пијалаци” од тарифните ознаки 2206 00 31 00 и 2206 00
39 00, како и производите од тарифните ознаки 2204 10 11 00, 2204 10 91 00, 2204 10 93
00, 2204 10 94 00, 2204 10 96 00, 2204 10 98 00, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08,
2204 21 09 00, 2204 29 10 00 и тарифниот број 2205 од Царинската номенклатура што не се
наведени во ставот (2) на овој член, кои:
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- се полнети во шишиња со затворач кој е прицврстен со посебни држачи, или пак
производите кои имаат притисок од растворен јаглероден диоксид од 3 бари или повеќе и
- имаат содржина на алкохол поголема од 1,2% вол, а најмногу 13% вол или
- имаат содржина на алкохол поголема од 13% вол, а најмногу 15% вол, доколку
алкохолот содржан во готовиот производ е настанат исклучиво по пат на ферментирање.“
Член 10
Во членот 36 став (1) бројот „3“ се заменува со бројот „4“, а износот „1,25“ се заменува
со износот „1,65“.
Во ставовите (6) и (7) бројот „300“ се заменува со бројот „340“.
Член 11
Членот 38 се менува и гласи:
„Рок за плаќање на акцизен долг за контролни марки
(1) Акцизниот долг за контролните марки се плаќа пред нивното подигнување.
(2) Доколку е поднесена гаранција за обезбедување на акцизен долг, истиот мора да се
плати во рок од 30 дена од донесувањето на решението за издавање на контролни марки.“
Член 12
Во членот 42-в став (1) износот „1,35“ се заменува со износот „21,37“.
Во ставот (2) износот „0,10“ се заменува со износот „1,30“, процентот „35“ се
заменува со процентот „9“ и се додава нова реченица која гласи: „ Ако комбинирана
акциза е под износот од 1,50 ден. по парче се применува минималната акциза во тој
износ.“
Во ставот (3) износот „1.350“ се заменува со износот „1.500“.
По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:
„(5) Од 1 јули 2014 година заклучно со 1 јули 2015 година, стапките на специфичната и
минималната акциза на цигарите од ставот (2) на овој член се зголемуваат за 0,15 денари
по парче во секоја година.
(6) Од 1 јули 2016 година заклучно со 1 јули 2023 година, стапките на специфичната и
минималната акциза на цигарите од ставот (2) на овој член се зголемуваат за 0,20 денари
по парче во секоја година.
(7) Од 1 јули 2014 година заклучно со 1 јули 2023 година, износот на акциза на тутун
за пушење како фино сецкан тутун од ставот (3) на овој член се зголемува за 50 денари по
килограм во секоја година.“
Член 13
Членот 45 се менува и гласи:
„Рок за плаќање на акцизен долг за контролни марки
(1) Акцизниот долг за контролните марки се плаќа пред нивното подигнување.
(2) Доколку е поднесена гаранција за обезбедување на акцизен долг, истиот мора да се
плати во рок од 30 дена од донесувањето на решението за издавање на контролни марки.“
Член 14
Во членот 51-б ставот (2) се менува и гласи:
„Во зависност од утврдената вредност на патничките автомобили во евра во денарска
противвредност согласно со ставот (1) на овој член, стапките на акциза на патничките
автомобили изнесуваат:
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Вредност на патнички
автомобили
во евра
над
0
3.000
4.000
5.000
6.000
8.500
12.000
14.000
16.000
18.000
22.000
25.000
30.000

до
3.000
4.000
5.000
6.000
8.500
12.000
14.000
16.000
18.000
22.000
25.000
30.000

Стапки на
акциза
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
3,00%
4,00%
6,00%
9,00%
11,50%
13,50%
15,50%
18,00%

Член 15
Во членот 51-в ставот (1) се менува и гласи:
„Патнички автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз и при пуштање во
акцизно правен слободен промет кога се наменети за реализација на проект финансиран со
парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен помеѓу Република
Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените
парични средства нема да се плаќаат даноци.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Патнички автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз и при пуштање во
акцизно правен слободен промет кога се наменети за реализација на проектите кои се
финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се
спроведува во услови на децентрализирано управување, и за делот на средствата од
националното кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија или
задолжување.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) При увоз за остварување на ослободувањето од ставовите (1) и (2) на овој член се
поднесува барање од страна на увозникот на патнички автомобили.
(6) Начинот за остварување на акцизното ослободување од ставовите (1) и (2) на овој
член и формата и содржината на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.“
Член 16
Во членот 61 став (1) точката 11 се менува и гласи:
„постапува спротивно на членовите 31 став (1) и 31-а од овој закон;“.
Во точката 14 зборовите: „како сопственик на моторно возило“ се бришат.
Во ставот (2) вториот потстав станува нов став (3), кој гласи:
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„(3) За прекршоците од став (1) точки 11, 13 и 14 на овој член од сторителот на
прекршокот ќе се одземе моторното возило кое користи минерални масла кои содржат
материи за обележување согласно со овој закон.
Моторното возило се одзема и кога не е сопственост на сторителот на прекршокот,
доколку сопственикот знаел или со оглед на околностите на случајот би можел да знае
дека во истото ќе се користат минерални масла кои содржат материи за обележување
согласно со овој закон.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 17
По членот 61-а се додава нов член 61-б, кој гласи:
„Член 61-б
Постапка на порамнување и платен налог
(1) За сторените прекршоци од овој закон, освен за прекршоците од членот 61 став (1)
точки 11, 13 и 14 и членот 61-а став (1) точки 1 и 4 од овој закон, царинските службеници
на сторителот на прекршокот му предлагаат постапка на порамнување со доставување на
записник во кој е содржан констатираниот прекршок и платен налог со кој ќе му изречат
глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност за правното лице, односно во
износ од 500 евра во денарска противвредност за одговорното лице во правното лице и
на физичкото лице, кое е сторител на прекршокот.
(2) Сторителот на прекршокот кој е согласен да ја плати глобата определена во
платниот налог е должен да го врати потпишан записникот од ставот (1) на овој член во
рок од три дена од приемот.
(3) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на
приемот на платниот налог, ќе плати само половина од изречената глоба, а поуката за тоа
право е дел од правната поука на платниот налог.
(4) Доколку сторителот на прекршокот не го врати потпишан записникот од ставот (1)
на овој член или не ја плати глобата во определениот рок од ставот (3) на овој член се
смета дека постапката на порамнување не успеала во кој случај против сторителот на
прекршокот се поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до
прекршочниот орган утврден со закон.“
Преодни и завршни одредби
Член 18
Трговците со минерални масла кои содржат материи за обележување се должни да се
усогласат со одредбите од овој закон кои се однесуваат на регистрирање во Царинската
управа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 19
Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 20
Членовите 10 и 12 од овој закон со кој се менуваат членовите 36 и 42-в од Законот за
акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11 и 135/11), ќе
започнат да се применуваат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
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Членовите 15 и 22 од овој закон со кој се менуваат членовите 32 и 51-в од Законот за
акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11 и 135/11), ќе
започнат да се применуваат од 1 септември 2013 година.
Членот 7 од овој закон со кој се додава нов член 31-а во Законот за акцизите („Службен
весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11 и 135/11), ќе започне да се
применува од 1 јануари 2014 година.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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