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2010034588
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
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 Македонија го донесе на седницата одржана на 10 март
2010 година.
Бр. 07-1184/1
10 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008 и 105/2009), во
членот 18 став (2) зборовите: „Управата за јавни приходи" се заменуваат со зборовите:
„Царинската управа".
Член 2
Членот 51-б се менува и гласи:
„Член 51-б
Акциза на патнички автомобили
(1) Основа за пресметување на акциза на патнички автомобили е:
1) продажната цена, а тоа во смисла на овој закон е цената без данокот на додадена
вредност или
2) при увоз - царинската вредност утврдена во согласност со царинските прописи
зголемена за износот на царина.
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(2) Во зависност од утврдената вредност на патничките автомобили во евра во денарска
противвредност согласно со ставот (1) на овој член, стапките на акциза на патничките
автомобили изнесуваат:
Вредност на патнички
автомобили во евра
над
до
0
3.000
3.001
4.000
4.001
5.000
5.001
6.000
6.001
8.500
8.501
12.000
12.001
14.000
14.001
16.000
16.001
18.000
18.001
22.000
22.001
25.000
25.001
30.000
30.001

Стапки на
акциза
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
3,00%
4,00%
6,00%
9,00%
11,50%
13,50%
15,50%
18,00%“

Член 3
Членот 59 се менува и гласи:
„Член 59
Недозволено пренесување на акцизно добро, односно стока или користење на акцизна
дозвола или одобрение
(1) Тој што со намера самиот или некој друг да избегне целосно или делумно плаќање
на акцизи на кои е обврзан со закон, пренесува добро, односно стока подлежна на акциза
спротивно на законот или доброто, односно стоката ја изнесе од акцизен склад во
акцизно-правен слободен промет без да се пресметаат и платат акцизи или акцизната
дозвола или одобрението за акцизно повластено користење го пренесе на други лица или
го употреби спротивно на намената, а износот на акцизите е од поголема вредност
ќе се казни со затвор од шест месеци до три години
и со парична казна.
(2) Ако износот на акцизите е од значителна вредност сторителот
ќе се казни со затвор од една до десет години
и со парична казна.
(3) Ако износот на акцизите е од големи размери сторителот
ќе се казни со затвор најмалку четири години
и со парична казна.
(4) Обидот за делото од ставот (1) е казнив.
(5) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.
(6) Добрата, односно стоките што се предмет на делото од ставовите (1), (2) и (3) и
средствата за нивно пренесување и растурање ќе се одземат, а ако нивното одземање не е
можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на нивната вредност во
времето на извршување на делото.
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(7) Средствата за пренесување и растурање на добрата, односно стоките се одземаат и
кога се во сопственост на трето лице, кое знаело или било должно и можело да знае дека
ќе бидат употребени за пренесување или растурање. Средствата ќе се одземат секогаш ако
се специјално конструирани, адаптирани, изменети или прилагодени на кој било начин со
цел за криење на добра, односно стоки."
Член 4
Членот 60 се менува и гласи:
„Член 60
Недозволено тргување со меѓупроизводи, етил алкохол и тутунски добра, односно стоки
(1) Тој што пушта во акцизно правен слободен промет без контролни марки
меѓупроизводи, етил алкохол и тутунски добра, односно стоки со намера да стекне
поголема имотна корист
ќе се казни со затвор од шест месеци до три години
и со парична казна.
(2) Ако износот на прибавената имотна корист е од значителна вредност сторителот
ќе се казни со затвор од една до десет години
и со парична казна.
(3) Ако износот на прибавената имотна корист е од големи размери сторителот
ќе се казни со затвор најмалку четири години
и со парична казна.
(4) Обидот за делото од ставот (1) е казнив.
(5) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.
(6) Добрата, односно стоките што се предмет на делото од ставовите (1), (2) и (3) и
средствата за нивното пренесување и растурање ќе се одземат, а ако нивното одземање не
е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на нивната вредност во
времето на извршување на делото.
(7) Средствата за пренесување и растурање на добрата односно, стоките се одземаат и
кога се во сопственост на трето лице кое знаело или било должно и можело да знае дека ќе
бидат употребени за пренесување или растурање. Средствата ќе се одземат секогаш ако се
специјално конструирани, адаптирани, изменети или прилагодени на кој било начин со
цел за криење на добра, односно стоки.“
Член 5
Одредбите на членовите 3 и 4 од овој закон ќе се применуваат од 22 март 2010 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

3 од 3

