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 19 мај
2005 година.
Бр. 07-1882/1
19 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите (“Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003 и 96/2004), во членот 28 став (7) бројот: “+ 3%” се
заменува со зборовите: “од 0 до + 3%”.
Член 2
По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:
“Член 44-а
Специјални извозни марки за обележување на тутунски добра
(1) Тутунските добра што се извезуваат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг за кои инодобавувачот не доставил контролни марки, се обележуваат со специјални извозни марки.
(2) Специјалната извозна марка треба да биде залепена на амбалажата под целофанската или друга хартија и да биде видлива. На оригиналните пакувања на пури и цигарилоси,
кои не се обвиткани со целофанска или друга хартија, специјалната извозна марка може
да биде залепена непосредно на пакувањето.”
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Член 3
По членот 51-б се додава нов член 51-в, кој гласи:
“Член 51-в
Акцизно ослободување на патнички автомобили
Патничките автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз, доколку се употребуваат за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори,
во кои стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на даноци.”
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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