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20141133396
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 199 од Царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012 и
187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година,
донесе
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ
КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ КАКО И ВРЕДНОСТА, КОЛИЧИНАТА И
ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето
од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на
стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки („Службен весник на
Република Македонија“ бр.117/2005, 88/2007, 64/2008, 28/2010, 38/2012 и 170/2012), по
Глава 30-а се додава нова Глава 30-б и два нови члена 84-в и 84-г кои гласат:
„ГЛАВА 30-б
Опрема наменета за научноистражувачка
и иновациска дејност
Член 84-в
(1) Опрема наменета за научноистражувачка и иновациска дејност е ослободена од
плаќање на увозни давачки согласно член 196 став (1) точка 17 од Царинскиот закон.
(2) Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни
давачки согласно член 196 став (1) точка 17 од Царинскиот закон, треба на царинскиот
орган да му достави:
- потврда издадена од Министерството за образование и наука дека опремата е
наменета за научноистражувачка дејност или потврда издадена од Фондот за иновации и
технолошки развој дека опремата е наменета за иновациска дејност и истата ќе се користи
во рамки на проект финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој;
- спецификација на опремата во која е назначен трговскиот назив на стоката,
количината и вредноста и
- изјава дека увезената опрема ќе се употреби исклучиво за извршување на
научноистражувачка или иновациска дејност.
Член 84-г
(1) Потврдата од член 84-в став (2) алинеја 1 од оваа уредба, се издава на барање на
лицата кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки
при увоз на опремата согласно член 196 став (1) точка 17 од Царинскиот закон.
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(2) Кон барањето од став (1) на овој член до Министерството за образование и наука,
кога се работи за увоз на опрема наменета за научно-истражувачка дејност, се доставува:
- спецификација на опремата во која е назначен трговскиот назив на стоката, количина
и вредност;
- доказ од Централниот регистар дека субјектот е регистриран во Република
Македонија за вршење на иновациска дејност и
- адреса на местото во кое ќе биде сместена опремата што се увезува.
(3) Кон барањето од став (1) на овој член до Фондот за иновации и технолошки развој,
кога се работи за увоз на опрема неменета за иновациска дејност, се доставува:
- број на договор склучен со Фондот за иновации и технолошки развој за доделени
средства;
- спецификација на опремата во која е назначен трговскиот назив на стоката, количина
и вредност;
- адреса на местото во кое ќе биде сместена опремата што се увезува.
(4) При Министерството за образование и наука и при Фондот за иновации и
технолошки развој се води евиденција за бројот на издадените потврди согласно член 84-в
став (2) алинеја 1 од оваа уредба, за што на крајот на тековната година писмено се
известува Министерството за финансии.“
Член 2
Главата 33 и членот 87 се бришат.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5178/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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