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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20, 105/20 и 125/20), 
во член 1 во ставот (2) по бројот ,,2710 20 19 00“ зборовите  ,,како и“ се заменуваат со 
запирка, а по зборовите  „акцизата на енергентите“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „како и враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло 
наменето за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 
19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00,  2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 употребено во процес 
на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во 
индустријата, начинот и постапката за остварување на правото за враќање на  дел од 
платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата или 
употребено во процес на производство, барањето за враќање на дел од платената акциза за 
обележаното гасно масло наменето за греење, потребната документација и начинот на 
враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење, како 
и продолжување на рокот за поднесување на барањата за враќање на платената акциза од 
страна на дипломатските и конзуларните претставништва и меѓународните организации.“.

Член 2
Во  членот 2-в  ставот (1) се менува и гласи:
,,Пресметаната акциза од членовите 2-а, 2-б и 2-г  од оваа уредба со законска сила се 

применуваат од првиот вторник по 1-ви или по 15-ти во месецот.“.

Член 3
Членот 2-г се менува  и гласи :
,,(1) Износот на акцизата за гасно масло како гориво за греење од тарифните ознаки 

2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 
2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 се пресметува врз основа на податокот за износот на 
основната акциза за гасно масло како гориво за греење изразена во денари за литар и 
податокот за износот на дополнителната акциза искажана во денари за литар во зависност 
од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean cargoes FOB 
(Italy)” од Platt’s European Marketscan за период од 1-ви до 15-ти во месецот и од 16-ти до 
крајот на месецот.
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(2) Акцизата од ставот (1) на овој член се пресметува според следната формула: 
АЕ = ОАЕ + ДАЕ
при што:
- АЕ е акциза за гасно масло како гориво за греење изразен во денари за литар;
- ОАЕ е износ на основната акциза за гасно масло како гориво за греење искажана во 

денари за литар и
- ДАЕ е износ на дополнителната акциза за гасно масло како гориво за греење искажана 

во денари за литар, чиј износ зависи од средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на 
котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan. 

(3) Износот на основната акциза за гасно масло како гориво за греење – ОАЕ изнесува 
15,121 денари за литар.

(4) Износот на дополнителната акциза за гасно масло како гориво за греење – ДАЕ, се 
утврдува на следниот начин:

1) доколку  средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean 
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е помала или еднаква на 400 USD/ton, 
износот на ДАЕ е 3 денари за литар;

2) доколку  средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean 
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan “ е поголема од 400 USD/ton, но помала 
или еднаква на 600 USD/ton, износот на ДАЕ е 2 денари за литар и

3) доколку средната дневна берзанска цена на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean 
cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan е поголема од 600 USD/ton, износот на 
ДАЕ е 0 денари за литар.“

Член 4
Во членот 2-д во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се  додаваат 

зборовите „и како гориво за греење.“

Член 5
По членот 2-д се додаваат три  нови члена 2-ѓ, 2-е и 2-ж кои гласат:

„Член 2-ѓ
(1) Лицата кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во 

домаќинствата, како и лицата кои го употребиле како гориво за греење во процес на 
производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, 
имаат право на враќање на  дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.

(2) За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното 
гасно масло наменето за греење, лицата од ставот (1) на овој член треба да се  
евидентираат како корисници на обележано гасно масло наменето за греење во 
Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење која ја води  
Царинската управа и да добијат идентификациски број.

(3)  Евидентирањето од ставот (2) на овој член Царинската управа го врши врз основа  
на поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува неговите податоци за 
идентификација (назив или име и презиме, седиште, адреса или адреса на живеење, 
податоци за контакт, ЕДБ или ЕМБГ ), како и податоци за локацијата на складирањето и 
користењето на обележаното гасно масло наменето за греење, капацитетот на 
резервоарите и техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното 
гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како 
додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.
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(4) Надлежниот царински орган согласно поднесеното барање од ставот (3) на овој член 
врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за  
евидентирање на лицата од ставот (1) на овој член со цел издавање на идентификацискиот 
број од ставот (2)  на овој член.

Член 2-е
 (1) Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за 

греење го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесеното барање за враќање 
на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење.

(2) Враќањето на дел од платената акциза од ставот (1) на овој член се врши само за 
набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во 
домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво 
за греење во индустријата за кое акцизата е пресметана и наплатена во висина која е  
утврдена со оваа уредба со законска сила.

 (3) Барањето од став (1) на овој член  содржи податоци за идентификацискиот број на 
барателот, потрошената количина во даден период, намената и местото каде е потрошена 
наведената количина  на  обележаното гасно масло наменето за греење,  податоци  од  
фактури  и/или  увозни  царински  декларации  за износите на платена акциза и 
количината на набавено обележано гасно масло наменето за греење, како и податоци за 
банката и сметката на која треба да се изврши враќањето на дел од платената акциза.

(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло 
наменето за греење  се користи во домаќинствата се приложува следната документација:

- фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење 
во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во литри 
и износот на платената акциза во висина утврдена со оваа уредба со законска сила;

- докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое 
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и 

- доказ  дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински 
обврски.

(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во случај кога обележаното гасно масло 
наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или 
како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, се приложува 
следната документација:

- решение  и  тековна  состојба  од  Централниот  регистар  на  Република  Северна 
Македонија;

- детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за 
греење во процесот на производство, местото и локацијата на производството каде што се 
користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните простори 
и/или простории, како и опремата која се користи за греење;

- фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или како додаток на 
друг енергент како гориво за греење или царинска декларација за увезено гасно масло 
наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина изразена во 
литри и износот на платената акциза во висина утврдена со оваа уредба со законска сила;

- докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое 
извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство;

- доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински 
обврски и

- докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на 
лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за греење 
или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во периодот за 
кој се бара враќање на дел од платената акциза.
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(6)  Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за 
греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент 
како гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на регистрираното  
електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето 
добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни 
документи кој го води Царинската управа.

Член 2-ж
Барањата за враќање на платената акциза за акцизни добра кои се купуваат на 

акцизното подрачје од страна на дипломатските и конзуларните претставништва и 
меѓународните организации, освен за конзуларните претставништва кои ги водат почесни 
конзули, а кои акцизни добра се наменети за службени или за лични потреби на 
персоналот на истите, наместо барањата да ги поднесуваат најдоцна до 30 јуни оваа 
година можат да ги поднесат најдоцна до 30 ноември 2020 година, за набавените добра во 
2019 година.“

Член 6
Одредбите од оваа  уредба со законска сила ќе се применуваат  за време на траењето на 

вонредната состојба како и седум месеци од престанокот на траењето на вонредната 
состојба.                                                          

Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

          Бр. 44- 6183/1                               Претседател на Владата
   22  јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
               Скопје                           Оливер Спасовски, с.р.
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