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 30
декември 2004 година.
Бр. 07-5294/1
30 декември 2004 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 и 24/2003), во членот 1 алинеја 2 по зборот "пијалаци"
сврзникот "и" се заменува со запирка, во алинеја 3 по зборот "добра" точката се заменува
со сврзникот "и", а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
"- патнички автомобили."
Член 2
Во членот 27 точка 10 по бројот "3403 11 00" сврзникот "и" се заменува со запирка, а
по бројот "3403 19" се додава бројот "и 3403 99".
Член 3
Членот 29 се менува и гласи:
" Специфична акциза на масла за подмачкување
Специфичната акциза за минералните масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710
00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00 изнесува 7 ден/кг, а
за препаратите од тарифните ознаки 3403 19 10, 3403 19 91, 3403 19 99, 3403 99 10 и 3403
99 90 изнесува 22 ден/кг."
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Член 4
Во членот 37 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
"(10) Трошоците за печатењето и за чувањето на контролните марки ги определува директорот на Управата за јавни приходи со посебно решение и ги наплатува од имателот на
акцизната дозвола или увозникот при нивното издавање. "
Член 5
Во членот 42а став (1) точката 2 се менува и гласи:
"2) на цигари во смисла на членот 41 став 3 од овој закон, 0,04 ден. по парче и 33% од малопродажната цена;".
Во ставот (2) точката 2 се менува и гласи:
"2) на цигари во смисла на членот 41 став 3 од овој закон, 1,1 ден. по парче и 8% од малопродажната цена;".
Член 6
Во членот 42б став (1) точката 2 се менува и гласи:
"2) на цигари во смисла на членот 41 став 3 од овој закон, 0,07 ден. по парче и 34% од малопродажната цена;".
Во ставот (2) точката 2 се менува и гласи:
"2) на цигари во смисла на членот 41 став 3 од овој закон, 0,8 ден, по парче и 19% од малопродажната цена;".
Член 7
Во членот 42-в ставот (2) се менува и гласи:
"(2) На цигари во смисла на членот 41 став 3 од овој закон, 0,1 ден. по парче и 35%
од малопродажната цена;".
Член 8
Во членот 44 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
"(11) Трошоците за печатењето и за чувањето на контролните марки ги определува директорот на Управата за јавни приходи со посебно решение и ги наплатува од производителот или увозникот при нивното издавање."
Член 9
По членот 51 се додава нова глава и нов наслов, кои гласат: "Глава VII -а ПАТНИЧКИ
АВТОМОБИЛИ" и два нови члена 51а и 51б, кои гласат:

2

"Глава VII - а
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ
Член 51а
Предмет на оданочување
На акциза подлежат следниве патнички автомобили:
1) со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички од тарифните подброеви: 8703 21, 8703 22, 8703 23 и 8703 24
и
2) со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел
или полудизел) од тарифните подброеви: 8703 31, 8703 32 и 8703 33.
Член 51б
Специфична акциза
(1) Специфичната акциза на патничките автомобили во зависност од зафатнината на
цилиндерот на моторот изнесува:
1) со зафатнина на цилиндерот што не надминува 1000 см3 во износ од 0 денари за патнички автомобил;
2) со зафатнина на цилиндерот што надминува 1000 см3, но не надминува 1500 см3 во
износ од 15.000 денари за патнички автомобил;
3) со зафатнина на цилиндерот што надминува 1500 см3, но не надминува 2000 см3 за
патнички автомобил во износ од 74.000 денари, а за патнички караван во износ од 90.000
денари;
4) со зафатнина на цилиндерот што надминува 2000 см3, но не надминува 2500 см3 за
патнички автомобил во износ од 160.000 денари, а за патнички караван во износ од
180.000 денари;
5) со зафатнина на цилиндерот што надминува 2500 см3, но не надминува 3000 см3 за
патнички автомобил во износ од 330.000 денари, а за патнички караван во износ од
360.000 денари и
6) со зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 см3 во износ од:
- 470.000 денари за патнички автомобил, освен за патнички караван, со клипен мотор
со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел) и
- 550.000 денари за патнички караван со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел) и за патнички автомобил и патнички
караван со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со
палење со помош на свеќички."
Член 10
(1) Продавачот на патнички автомобили од членот 51а на овој закон, е должен на 31 декември 2004 година, да изврши попис на затекнатите количества патнички автомобили кои се
наменети за продажба за кои не е платена акциза и примерок од записникот за извршениот
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попис да достави во рок од пет дена до органот за јавни приходи.
(2) При продажба на патничките автомобили од ставот 1 на овој член, продавачот на
патнички автомобили е должен акцизата да ја плати на соодветна уплатна сметка.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2005 година.
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