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20192754277
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
27 декември 2019 година.
Бр. 08-7112/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj
108/19, 143/19 и 225/19), во членот 49 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Повластениот корисник за акцизните добра од членот 92 став (3) точки 6), 7), 8) и
9) од овој закон во смисла на член 99 од овој закон може да набави од имател на
одобрение за акцизни обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс,
лигнит и нафтен кокс од член 114 од овој закон или да увезе за свои потреби акцизни
добра без плаќање на акциза, врз основа на одобрение за повластен корисник на акцизни
добра издадено од надлежниот царински орган.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Во членот 61 по ставот (20) се додаваат два нови става (21) и (22) кои гласат:
„(21) Акцизните марки се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 600 парчиња
според одделни ознаки, процент на алкохол и зафатнина на поединечната амбалажа.
(22) По исклучок од став (21) на овој член, на барање на држателот на акцизен склад
или увозникот, во случаите кога се користат нестандардни пакувања, ексклузивни серии,
ограничени количини наменети за промотивни цели, надлежниот царински орган може да
одобри издавање на акцизни марки во број помал од 600 парчиња.“
Ставот (21) станува став (23).
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Член 3
Во членот 87 во ставот (14) зборовите „ 15 дена“ се замeнуваат со зборовите „30 дена“
По ставот (21) се додава нов став (22) кој гласи:
„(22) Акцизните марки за обележување цигари и несогорлив тутунски производ се
пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 50.000 парчиња според ознаките на
акцизните марки.“
Ставот (22) станува став (23).
Член 4
Во членот 88 ставовите (4) и (5) се бришат.
Ставот (6) станува став (4).
Член 5
По членот 88 се додава нов член 88-а, кој гласи.
„Член 88-а
Пакување и продажба на пури
(1) Пурите на крајниот потрошувач се продаваат како единечен производ само ако
истите се обележани со акцизна марка.
(2) При пуштање во слободен промет на акцизното подрачје, со акцизна марка
задолжително треба да биде обележана:
1) секоја пура која се продава поединечно и
2) секое збирно пакување кое содржи повеќе од една пура.
(3) По исклучок на став (2) точка (1) на овој член, рачно изработените пури кои се
продаваат како единечен производ не треба задолжително да бидат обележани со акцизна
марка, доколку:
1) се продаваат непосредно од оригиналното пакување кое содржи повеќе од една
рачно изработена пура и истото е обележано со акцизна марка која треба да биде
прекината при отварањето, на начин да серискиот број на акцизната марка остане видлив
и
2) за секоја испорака на оригиналните пакувања кое содржат повеќе од една рачно
изработена пура, до местото каде ќе се врши продажба на мало, е издадена фактура или
друг комерцијален документ кој задолжително содржи податок за:
- трговското име на производот;
- серискиот број на акцизната марка;
- број на рачно изработени пури во поединечното оригинално пакување и
- трговско име на малопродажниот објект каде ќе се врши продажбата на мало.
(4) Акцизниот обврзник кој планира продажба на рачно изработени пури како единечен
производ согласно став (2) на овој член, до надлежниот царински орган пред испораката
на пурите доставува известување со прилог спецификација на рачно изработени пури со
трговски назив и број на пури во оригиналното поединечно пакување, како и доказ дека
пурите се рачно изработени.
(5) Како доказ за рачно изработени пури се приложува сертификат издаден од
производителот.
(6) Акцизните обврзници треба да обезбедат следливост во ланецот на дистрибуција на
пурите до местата каде ќе се врши продажбата на мало така што испораката на рачно
изработените пури да биде пропратена со документацијата од став (3) точка 2) на овој
член.“
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Член 6
Во член 106 во ставот (8) по зборовите „царинските прописи“, се додаваат зборовите
„освен во случаите кога увозникот е имател на одобрение за акцизен обврзник за
електрична енергија од член 114 од овој закон или е имател на одобрение за повластен
корисник.“
Член 7
Во член 109 во ставот (7) по зборовите „царинските прописи“, се додаваат зборовите
„освен во случаите кога увозникот е имател на одобрение за акцизен обврзник за
природен гас од член 114 од овој закон или е имател на одобрение за повластен
корисник.“
Член 8
Во член 112 ставот (4) се менува и гласи:
„При увоз на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс обврската за пресметување и плаќање
на акцизата настанува во согласност со царинските прописи, освен во случаите кога
увозникот е имател на одобрение за акцизен обврзник за јаглен, кокс, лигнит и нафтен
кокс од член 114 од овој закон или е имател на одобрение за повластен корисник.
Член 9
Членот 116 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во член 118 ставови (1), (2), (3),(4), (5), (6) и (9), член 119
ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (9) од овој закон, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува прекршочниот орган утврден со Законот за царинската
управа.
(2) За прекршоците утврдени во член 118 ставови (7) и (8), член 119 ставови(7) и (8) од
овој закон, прекршочна постапка води надлежен суд.
(3) Прекршочна постапка по царински прекршок не може да се поведе ако поминале
повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.
(4) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност започнува
да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.
(5) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне
или да продолжи.
(6) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради
гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот
на застареноста стори потежок прекршок.
(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.
(8) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине
двапати онолку време колку што е определено во став (3) на овој член.“
Член 10
Во членот 117 зборовите „за правно лице и трговец поединец“ се бришат.
Член 11
Членот 118 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 250 до 700 евра ќе се
изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога износот на неплатената или
избегната акциза е до 250 евра или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра, ако:
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1) не поднесе акцизна декларација или дополнителна акцизна декларација и/или не ја
плати акцизата во пропишан рок (член 10 ставови (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и
(14), член 40 став (3) точка 2), член 43 став (4) точки 1) и 2), член 44 став (7) точки 1) и 2),
член 47 став (9), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став
(2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови
(4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));
2) во акцизна декларација неправилно го наведе износот на акциза која треба да се
плати или неправилно го наведе предметот на оданочување и износот на акциза што
предизвикува акцизата да не се плати или да се плати во помал износ од пропишаниот
(член 10 ставови (6) и (8), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1),
член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6),
член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));
3) произведува, преработува, прима, складира и/или испраќа добра подлежни на акциза
во постапка на акцизно одложување без акцизна дозвола (член 16 став (3));
4) акцизната дозвола или одобрението издадено од надлежниот царински орган ги
пренесе на друго лице (член 23 став (3), член 27 став (3), член 28 став (4), член 29 став (3),
член 44 став (5), член 52 став (4), член 72 став (5), член 101 став (2), член 103 став (8),
член 114 став (7));
5) започне со движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување кое не е
регистрирано во Системот за движење и контрола на акцизни добра (член 34 став(1));
6) пушта во промет акцизни добра кои не се обележани со акцизна марка, неовластено
изработи и испечати акцизни марки, или се обележани со оштетена акцизна марка, како и
на друг начин различен од пропишаниот, која не е залепена на амбалажата на пропишан
начин (член 61 ставови (1), (3), (4), (5) и (6), член 70 ставови (5) и (6) и член 87 ставови (1),
(3), (4) (5) и (6));
7) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во
пропишаниот рок или не ги врати на надлежниот царински орган акцизните марки кои не
се искористени или се оштетени во процесот на производство во пропишаниот рок (член
61 ставови (12) и (15) и член 87 ставови (12) и (15));
8) постапува спротивно на член 44 став (1) и член 87 став (19);
9) постапува спротивно на член 70 став (8);
10) започне со производство на алкохол без да го извести надлежниот царински орган
(73 став (4));
11) денатурира алкохол без одобрение од надлежниот царински орган (член 75 став (2)
и став (3));
12) не ја пресмета и не ја плати разликата во акцизата настаната при зголемување на
акцизата кај алкохолот и алкохолните пијалаци, тутунските производи и енерегенти, како
и при зголемувањето на малопродажната цена на тутунските производи (член 76 став (3),
член 89 став (3) и член 104 став (2));
13) не ја пријави и не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта
во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата
малопродажна цена кај надлежен царински орган и/или пушта во промет и/или продава
акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5),
член 88 став (5) и член 88 став (4));
14) постапува спротивно на членот 88 став (3) и член 88-а;
15) обележува енергенти иако не е имател на акцизна дозвола и нема одобрение за
обележување од надлежниот царински орган член (член 101 став (2));
16) продава и/или точи и/или употребува (користи) обележани енергенти без одобрение
од надлежниот царински орган, спротивно на нивната намена, или енергентите кои
содржат средства за обележување, им го отстрани средството за обележување, ја намали
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неговата концентрација или додаде состојки кои ќе го оневозможат утврдувањето на
пропишаното обележување (член 101 ставови (1), (2) и (5) и член 102 ставови (1), (2) и (3))
и
17) врши трговија со обележани гасни масла и керозин спротивно на член 103 ставови
(1), (2) и (9) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на
неплатената или избегната акциза е до 250 евра или кога вредноста на акцизните добра е
до 500 евра.
(3) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лицеза прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или
избегната акциза е до 250 евра или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра.
(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 700 до 1.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец за
прекршоците од став (1) на овој член,кога износот на неплатената или избегната акциза е
од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.
(5) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на
неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните
добра е од 500 до 4.000 евра.
(6) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или
избегната акциза е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до
4.000 евра.
(7) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 1.000 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000
евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во
износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице
голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член,кога износот на неплатената или
избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра,
(8) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лицеза прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на
неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра
е над 4.000 евра.
(9) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или
избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.
(10) Акцизните добра и опремата за производство на акцизните добра опфатени со
прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член, со исклучок
на прекршокот од став (1) точка 2), се одземаат.
(11) Акцизните добра, како и опремата која се користи за производство на акцизните
добра, се одземаат и кога не се во сопственост на сторителот на прекршокот, доколку
нивниот сопственик знаел или со оглед на околностите на случајот би можел да знае дека
се предмет на прекршоците од ставовите (1), (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9)на овој член.
(12) Ако акцизно добро предмет на прекршок од ставовите (1), (2) (3), (4), (5), (6), (7),
(8) и (9) на овој член не се пронајде, од сторителот на прекршокот се наплатува неговата
вредност и се поведува постапка за наплата на акцизата при што доколку има повеќе
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сторители на прекршок, за вредноста на доброто одговараат солидарно. Се смета дека
акцизно добро предмет на прекршок не е пронајдено доколку од која било причина не е
можно да му се одземе на сопственикот.
(13) Транспортното средство што било користено за превоз на акцизните добра предмет
на прекршок од став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) и 17) и од
ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) во врска со став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12), 14), 15), 16) и 17) на овој член се одзема доколку вредноста на акцизните добра
надминува 20% од вредноста на транспортното средство и доколку сопственикот на
транспортното средство знаел или бил должен или можел да знае дека ќе биде користено
за таков превоз на акцизни добра. Транспортното средство секогаш ќе се одземе ако е
специјално конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на било кој начин со цел
криење на акцизни добра.
(14) Примената на ставовите (11), (12) и (13) на овој член не влијае на правата на трети
лица за надомест на причинета штета од сторителот на прекршокот.“
Член 12
Членот 119 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 200 до 500 евра во
денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога
вредноста на акцизните добра е до 500 евра, ако:
1) не поднесе акцизна декларација во пропишан рок за акцизни добра за кои не
настанал акцизен долг (член 10 ставови (4) и (5));
2) при пуштање на акцизни добра, не издаде фактура или друг документ на пропишан
начин за испораката на акцизни добра (член 13 став (1));
3) фактурите, другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок
(член 13 став (5), член 53 став (3), член 114 став (16));
4) како држател на акцизен склад постапува спротивно на член 17, член 18 став (2) и
член 24 став (1);
5) на надлежниот царински орган му дал непотполни или неточни податоци, или не ги
отстранил неправилностите во пропишаните рокови (член 26 став (2) точки 3) и 4), член
27 став (10) точки 4) и 5), член 28 став (10) точки 3) и 4), член 29 став (9) точки 4) и 5),
член 44 став (9) точки 3) и 5), член 55 став (2) точки 3) и 4), член 72 став (12) точки 3) и 4),
член 103 став (12) точка 5) и 6) и член 114 став (14) точки 3) и 4));
6) постапува спротивно на член 27 став (4), 28 став (5), член 29 став (6) и член 30
ставови (1) и (2);
7) акцизните добра ги движи во постапка на акцизно одложување за кои не е
испечатена верзија на електронскиот административен документ или било кој друг
трговски документ кој го придружува акцизното добро или хартиен административен
документ или движи акцизни добра без поедноставен придружен административен
документ (член 34 став (9), член 37 ставови (1) и (4), 40 став (1), член 41 став (1) точка 1) и
член 47 став (8));
8) постапува спротивно на член 34 став (11), член 36 став (6), член 40 став (3) точки 1) и
3), член 41 став (1) точки 2) и 3) и став (2), член 43 став (4) точка 3) и став (5), член 44 став
(7) точка 3), член 53 ставови (1) и (2), член 61 став (20), член 72 став (8), член 87 став (21),
член 103 ставови (9) и (10) и член 114 ставови (9), (10) и (11);
9) отстрани пломба во отсуство на надлежниот царински орган (член 65 став 2, член 97
став (1));
10) продава акцизни добра кои не се означени со специјална етикета (член 70 став (7));
11) постапува спротивно на член 73 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10);
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12) при зголемување на акцизата на алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски производи
и енергенти, како и при зголемување на малопродажната цена на тутунските производи,
не направи попис на затечени залихи или не подготви записник за извршениот попис и не
го поднесе до надлежниот царински орган во пропишаниот рок (член 76 ставови (1) и (2),
член 89 ставови (1) и (2) и член 104 став (1)) и
13) постапува спротивно на член 101 став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста
на акцизните добра е до 500 евра.
(3) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на акцизните добра
е до 500 евра.
(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 500 до 1000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговецкога
вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.
(5) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста
на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.
(6) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член., кога вредноста на акцизните добра
е од 500 до 4.000 евра.
(7) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000
до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и
глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно
лице голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните
добра е над 4.000 евра.
(8) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста
на акцизните добра е над 4.000 евра.
(9) Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните добра е
над 4.000 евра.
(10) По утврдување на прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на
овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен
платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.
(11) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен
да ја плати изречената глобата согласно став (10) на овој член во рок од осум дена од
приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(12) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од став (11) на овој член, овластениот
царински орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот
прекршочен орган утврден во член 116 на овој закон.
Член 13
(1) За производителите и увозниците на акцизните добра од членот 56 ставови (5) и (6)
од овој закон одредбите од член 9 став (4), член 10 ставови (2) и (4), член 16 ставови (1) и
(3), член 32 став (2), член 34 став (1), член 64, член 69 и член 72 од овој закон ќе се
применуваат од 1 јануари 2021 година.
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(2) За производителите и увозниците на акцизните добра од членот 92 став (3) точки 6),
7) и 8) од овој закон одредбите од член 9 став (4), член 10 став (2) и членовите 106, 109,
112 и 114 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2021 година.
(3) Приватните здравствени установи кои се иматели на одобрение за повластен
корисник се должни да постапат по обврската од член 30 став (1) од овој закон заклучно 1
април 2020 година.
Член 14
Започнатите постапки пред прекршочниот орган од член 116 став (1) од овој закон до
денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот за акцизите
(„Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04,
38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15,
192/15, 23/16, 171/17 и 120/18).
Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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