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20191582508
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ
КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на
шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 105/19) во Прилогот 2 – Кодекс на шифри
за пополнување на ЕЦД, Поглавје II –Шифри, во рубриката 47 – ПРЕСМЕТКА НА
ДАВАЧКИ, а) шифри за прва колона: Вид на давачка, табелата се заменува со нова табела
која гласи:
„
Вид на давачка
Шифра
Царински давачки за индустриски производи
А00
Царински давачки по вредност за земјоделски производи
А10
Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи
А11
Дефинитивни антидампинг давачки
A30
Царински евиденција
А31
Привремени антидампинг давачки
A35
ДДВ
B00
Компензаторна камата (ДДВ)
B10
Камата за долг (ДДВ)
B20
Камата за долг (царина)
D00
Компензаторна камата (царина)
D10
Акциза за минерални масла
Е21
Акциза за алкохол и алкохолни пијалаци
Е22
Акциза по единечна мерка за тутунски производи
Е23
Акциза по вредност за тутунски производи
Е24
Акциза за патнички автомобили
Е25
Акциза за нафтен кокс
Е26
Акциза при увоз на пиво
Е27
Дел од акциза за алкохол и алкохолни пијалаци согласно Законот за
Е32
здравствената заштита
Дел од акциза по единечна мерка за тутунски производи согласно Законот за
Е33
здравствената заштита
Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар/степен алкохол по литар
Е37
согласно Законот за здравствената заштита
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Надоместок за царинска услуга
Надоместок за екологија
Надоместок за пластични производи и пакувања од пластични маси согласно
Законот за животната средина
Надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

F10
F30
F33
F95
“

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-5783/4
30 јули 2019 година
Скопје

Заменик министер за финансии,
д-р Shiret Elezi, с.р.
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