Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија, издаваат
УКA3
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 29 јуни
2001 година.
Бр. 07-2396/1
29 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Bo Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001), во
членот 8 во ставот (1) no зборот "приходи", се додаваат зборовите: "по претходна
согласност на министерот за финансии".
Член 2
Bo членот 12, ставот (3) се менува и гласи:
" (3) Доколку движењето на акцизни добра се врши меѓу акцизни складови на ист
имател на акцизна дозвола во постапка на непостоење на услови за настанување на
акцизен долг, а за тоа постои стопанска потреба и не се нарушуваат даночните принципи,
Управата за јавни приходи може да одобри, по претходна согласност од министерот за
финансии, наместо акцизен документ примена на упростен акцизен документ."
Член 3
Bo членот 13 во ставот (1) последната реченица се брише.
Член 4
Во членот 20 во ставот (2) po зборовите: "мерење на" зборовите: "произведените,
преработените, складираните и испорачаните", се заменуваат со зборовите: " испратени
кон нив".
Член 5
Bo членот 21 во ставот (1) no зборот: "приходи", се додаваат зборовите: "по претходна
согласност на министерот за финансии".
Во ставот (4) пo зборот: "видовите" се додаваат зборовите: "и количините", а зборот:
"произведуваат" се заменува со зборот: "користат".
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Член 6
Во членот 27 во ставот (1) во точката 5) зборовите: "заклучно со" се заменуваат со
зборовите: "вклучувајќи ги".
Во точката 6) тарифниот подброј "2712 20 00" ce заменува со тарифниот подброј
"271220".
Член 7
Bo членот 28 no ставот (2) ce додава нов став (3), кој гласи:
"(3) При утврдување на малопродажната цена на одделни нафтени деривати, a co цел
нивно заокружување, специфичната акциза на минералните масла од став (1) точките 1),
2) и 5) на овој член, може да отстапува +3%.
Член 8
Bo членот 37 no ставот (5) ce додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
" (6) Патниците кои внесуваат од странство меѓупроизводи и етил-алкохол, кој не ce
опфатени во член 25 став (1) точка 5) на овој закон и државјаните на Република
Македонија и странските државјани кои примаат од странство меѓупроизводи и етилалкохол согласно co царинските прописи ја плаќаат акцизата на друг начин освен преку
контролни марки. Акцизата мора неодложно да ce пријави кај надлежниот царински орган
и веднаш да ce плати.
(7) Bo случаи кога меѓупроизводите и етил-алкохолот ce пуштаат во акцизно правен
слободен промет на меѓународен саем, изложба или друга приредба или како мостри,
плаќањето на акцизата може да ce врши на друг начин освен преку употреба на контролни
марки. Акцизата мора неодложно да ce пријави кај надлежниот орган.
(8) Обврската за употреба на контролни марки не важи за меѓупроизводите и етилалкохолот кои ce ослободени од акциза и во случаите од ставовите (6) и (7) на овој член,
освен во случаи од член 24 став (3) на овој закон."
Ставот (6) станува став (9).
Член 9
Bo членот 41 во ставот (4) текстот во заградата ce менува и гласи: "(фино сецкан тутун
за виткање цигари и друг тутун за пушење)".
Ставот (5) ce менува и гласи:
" (5) Тутунот за пушење од став (4) на овој член ce смета за фино сецкан тутун за
виткање цигари ако 25% пo маса од парчињата тутун имаат ширина помала од 1мм.
Тутунот за пушење, ce смета за фино сецкан тутун и ако 25 % no маса од парчињата тутун
имаат ширина поголема од 1мм и кој е продаден или наменет да ce продаде за виткање
цигари."
Ставот (6) ce менува и гласи:
"(6) Тутун за пушење како друг тутун за пушење, ce смета тутунот за пушење од став
(4) на овој член, освен ситно сецканиот тутун за виткање цигари од став (5) на овој член.".
Член 10
Bo членот 42 во ставовите (1) и (2) во точката 3) пo зборот: "став" бројот "4" ce
заменува co бројот "5". Во ставот (1) точката 4) ce менува и гласи:
"4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на член 41 став (6) на овој
закон, 0 ден. По килограм и 33% од малопродажната цена." Во ставот (2) точката 4) ce
менува и гласи:
"4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на член 41 став (6) на овој
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закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена."
Член 11
Bo членот 44 no ставот (6) ce додаваат три нови става (7), (8) и (9), кои гласат:
"(7) Патниците кои внесуваат од странство тутунски добра кои не ce опфатени во член
25 став (1) точка 5) на овој закон и државјаните на Република Македонија и странските
државјани кои примаат од странство тутунски добра согласно co царинските прописи, ја
плаќаат акцизата на друг начин освен преку контролни марки. Акцизата мора неодложно
да ce пријави кај надлежниот царински орган и веднаш да ce плати.
(8) Bo случаите кога тутунските добра се пуштаат во акцизно правен слободен промет
на меѓународен саем, изложба или друга приредба или како мостри, плаќањето на
акцизата може да се врши на друг начин освен преку употреба на контролни марки.
Акцизата мора неодложно да се пријави кај надлежниот орган.
(9) обврската за употреба на контролни марки не важи за тутунските добра кои се
ослободени од акциза и во случаите од ставовите (7) и (8) на овој член, освен во случаите
од член 24 став (3) на овој закон."
Ставот (7) станува став (10).
Член 12
Во членот 46 пo втората алинеја се додава нова алинеја 3, која гласи:
"-лица кои испраќаат неоданочени тутунски добра".
Член 13
Во членот 51 во насловот по зборот: "оттуѓување" се додава зборот: "под".
Во првата реченица по зборот: "промет" зборовите: "кои се", се заменуваат со
зборовите: "под и".
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", a ќе се применува од 1 јули 2001 година, освен одредбите од член 1 и член 5
став (1) на овој закон кои ќе се применуваат со денот на влегувањето во сила на овој
закон.
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