Службен весник на РМ, бр. 172 од 21.11.2014 година

20141725375
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13),
министерот за финансии донесува
ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ 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 Македонија“ бр. 36/14 и 98/14) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за
пополнување на ЕЦД, во рубрика 33 – Тарифна ознака, во точката б) - Шифра за четврта
подрубрика (Даноци и акцизи), во Табелата – Даноци и акцизи, во делот АКЦИЗИ
Минерални масла по алинејата 14 се додава нова алинеја 15 која гласи:
„
Нафтен кокс од тар.ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 00
77
“
Во рубрика 44 – Дополнителни информации, приложени документи, потврди и
одобренија, во точката 2 – Приложени документи, потврди и одобренија, во Табелата Листа на шифри со ознака „P“, „Е“, „I“, „Т“ и „N“ (потврди/уверенија за потекло и други
потврди/уверенија/согласности/дозволи/решенија/одобренија), во делот Други документи
по алинејата 30 се додава нова алинеја 31 која гласи:
„
Р97
Сертификат за квалитет на нафтен кокс
бр./ГГГГ
“
Во рубрика 47 – Пресметка на давачки , во точката а) - Шифри за прва колона: Вид на
давачка, во Табелата по алинејата 16 се додава нова алинеја 17 која гласи:
„
Акциза за нафтен кокс
Е26
“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 20-40365/1
21 ноември 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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