
Службен весник на РМ, бр. 123 од 4.07.2016 година

20161233157

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 41 став (4) од Законот за технолошки индустриски развојни зони 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 
127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), министерот за финансии, 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПОДАТОЦИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
ЕВИДЕНЦИЈАТА И ЗАПИСОТ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ ИЛИ 

ИЗНЕСУВАЊЕ НА СТОКИ/ДОБРА ВО ИЛИ ОД ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА И ОБРАЗЕЦОТ ОД ЗАПИСОТ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат задолжителните податоци кои треба да ги содржи 

евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во 
или од технолошка индустриска развојна зона (во натамошниот текст: зона) и образецот 
од записот од евиденцијата.

Евиденција за внесување на домашни стоки/добра 
во зона

Член 2
(1) Евиденцијата за внесување на домашни стоки/добра во зона, во случај на промет на 

стоки/добра  ги содржи следниве податоци:
1. име (назив) на даночниот обврзник кој го извршува прометот (испраќач/корисник на 

зона); 
2. име (назив) на примателот на стоките/добрата (примач/корисник на зона);
3. број на фактура;
4. датум на внесување на стоките/добрата;
5. износ на надоместокот за извршениот промет без данок на додадена вредност (во 

натамошниот текст: ДДВ);
6. вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет и ДДВ и
7. назив на зона од која домашните стоки/добра биле изнесени.
(2) Евиденцијата за внесување на домашни стоки/добра во зона, во случај кога не е 

промет на стоки/добра  ги содржи следниве податоци:
1. име (назив) на примателот на стоките/добрата (примач/корисник на зона);
2. опис на стоките/добрата и
3. цел на внесување на стоките/добрата.

Запис од евиденција за внесување на домашни стоки/добра во зона во случај на 
промет на стоки/добра

Член 3
(1) Записот од евиденцијата за внесување на домашни стоки/добра во зона во случај на 

промет на стоки/добра се издава на образец ЗЕВЗ-ДС на хартија во бела боја на А4 
формат.
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(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
1. број на запис од евиденцијата за внесување на домашни стоки/добра во зона во 

случај на промет на стоки/добра;
2. назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата; 
3. назив на зона од која се изнесени стоките/добрата;
4. примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
5. испраќач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
6. број на фактура;
7. датум на внесување на стоките/добрата;
8. износ на надоместокот за примениот промет без ДДВ;
9. потврда од примач/корисник на зона и
10. потврда од зона за внесување во зона.
(3) Формата и содржината на записот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник. 

Евиденција за изнесување на домашни стоки/добра од зона

Член 4
(1) Евиденцијата за изнесување на домашни стоки/добра од зона, во случај на промет на 

стоки/добра  ги содржи следниве податоци: 
1. име (назив) на даночниот обврзник кој го извршува прометот (испраќач/корисник на 

зона); 
2. име (назив) на примателот на стоките/добрата (примач/корисник на зона);
3. број на фактура;
4. датум на изнесување на стоките/добрата;
5. износ на надоместокот за извршениот промет без ДДВ;
6. вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет и ДДВ и
7. назив на зона во која домашните стоки/добра ќе бидат внесени.
(2) Евиденцијата за изнесување на домашните стоки/добра во зона, во случај кога не е 

промет на стоки/добра ги содржи следниве податоци:
1. име (назив) на испорачателот на стоките/добрата (испраќач/корисник на зона);
2. опис на стоките/добрата и
3. цел на изнесување на стоките/добрата.

Запис од евиденција за изнесување на домашните стоки/добра од зона

Член 5
(1) Записот од евиденцијата за изнесување на домашни стоки/добра од зона, во случај 

на промет на стоки/добра се издава на образец ЗЕИЗ-ДС на хартија во бела боја на А4 
формат.

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
1. број на запис од евиденцијата  за изнесување на домашните стоки/добра од зона во 

случај на промет на стоки/добра;
2. назив на зона од која се изнесуваат стоките/добрата;
3. назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата;
4. испраќач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ); 
5. примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
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6. број на фактура;
7. датум на изнесување на стоките/добрата;
8 . износ на надоместокот за извршениот промет без ДДВ;
9. вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет и ДДВ;
10. потврда од испраќач/корисник на зона и
11. потврда  од зона за изнесување од зона.
(3) Формата и содржината на записот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој 

е составен дел на овој правилник.

Евиденција за внесување/изнесување на странски стоки/добра во/од зона

Член 6
(1) Евиденцијата за внесување/изнесување на странски стоки/добра во/од зона на 

основачот ги содржи следните податоци:
а) евидентен број на записот од евиденцијата со која странскa стокa/добрo 

влегува/излегува во/од зона;
б) датум и час на внесувањето/изнесувањето на стоки/добра во/од зона;
в) транспортни средства кои влегуваат/излегуваат во/од зона и
г) транспортни документи кои се употребуваат при внесувањето/изнесувањето на 

стоките/добрата во/од зона.
(2) Евиденцијата за внесување на странските стоки/добра во зона на корисникот на зона 

особено ги содржи следните податоци: 
а) ознаки, броеви за идентификација, број и вид на пакување, количина и вообичаен 

трговски опис на стоките/добрата и кога тоа е потребно ознаки за идентификација на 
контејнерот;

б) податоци кои овозможуваат стокaта/доброто да биде надгледувана во секој момент, 
особено нејзината локација, царински дозволено постапување или употреба кое е 
доделено по нејзиното ставање во зона или нејзино повторно внесување во друг дел од 
царинското подрачје;

в) податоци за повикување на  транспортниот  документ употребен при внесување на 
стоките/добрата;

г) забелешка за царинскиот статус согласно член 423 од Уредбата за спроведување на 
Царинскиот закон.

д) податоци за вообичаените форми на ракување;
ѓ) една од забелешките пропишани во член 361, 362 или 394 од Уредбата за 

спроведување на Царинскиот закон;
е) податоци кои се однесуваат на стока/добро која при пуштање во слободен промет 

или привремен увоз не е предмет на увозни давачки или мерки на трговска политика, а 
чија употреба или одредиште треба да бидат проверени и

ж) податоци за препуштањето и преземањето на стоки/добра од еден на друг корисник 
на зона.

(3) Евиденцијата за изнесување на странски стоки/добра од зона на корисникот на зона 
особено ги содржи следните податоци: 

а) ознаки, броеви за идентификација, број и вид на пакување, количина и вообичаен 
трговски опис на стоките/добрата и кога тоа е потребно ознаки за идентификација на 
контејнерот;
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б) податоци кои овозможуваат стоката/доброто да биде надгледувана во секој момент, 
особено нејзината локација, царински дозволено постапување или употреба кое е 
доделено по нејзиното изнесување во друг дел од царинското подрачје.

в) податоци за повикување на транспортниот документ употребен при изнесување на 
стоките/добрата;

г) забелешка за царинскиот статус согласно член 423 од Уредбата за спроведување на 
Царинскиот закон.

д) податоци за вообичаените форми на ракување;
ѓ) една од забелешките пропишани во член 361, 362 или 394 од Уредбата за 

спроведување на Царинскиот закон и
е) податоци за препуштањето и преземањето на стоки/добра од еден на друг корисник 

на зона.

Запис од евиденција за внесување/изнесување на
странски стоки/добра во/од зона на основач на зона

Член 7
(1) Записот од евиденцијата за внесување/изнесување на странски стоки/добра во/од 

зона на основачот на зона се изготвува на образец ЗВ/И на хартија во бела боја на А4 
формат.

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
1. архивски број;
2. број на запис од евиденција кај основач на зона; 
3. назив на зона во/од која се внесуваат /изнесуваат стоките/добрата;
4. примач/испраќач  на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
5. датум на внесување/изнесување на стоките/добрата;
6. време на  внесување/изнесување на стоките/добрата;
7. идентификација на транспортно средство;
8. тип на запис;
9. реден број;
10. транспортен документ;
11. валута;
12. фактурна вредност на стоките/добрата и
13. потврда од зона за внесување/изнесување во/од зона.
(3) Формата и содржината на записот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој 

е составен дел на овој правилник.

Запис од евиденција за внесување на
странски стоки/добра во зона на корисник на зона

Член 8
(1) Записот од евиденцијата за внесување на странски стоки/добра во зона на 

корисникот на зона се изготвува на образец ЗЕВЗ-СС на хартија во бела боја на А4 
формат. 

(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
1. број на запис од евиденцијата за внесување на странски стоки/добра  во зона;
2. назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата;
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3. назив на зона од која биле изнесени стоките/добрата;
4. претходна царинска декларација;
5. примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
6. испраќач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ); 
7. превозник;
8. идентификација на транспортното средство;
9. транспортен документ;
10. број на фактура/испратница;
11. вкупен број на колети;
12. вкупна бруто маса;
13. цел на внесување на стоките/добрата во зона;
14. потврда од примач/корисник на зона;
15. царинска потврда за внесување во зона и
16. декларирани стоки/добра со следните податоци: 
- реден број;
- трговски опис на стоката/доброто;
- вид на пакување;
- број на пакување;
- тарифeн број;
- количина;
- единица мерка;
- бруто тежина; 
- нето тежина;
- фактурна вредност;
- валута и
- вкупна фактурна вредност.
 (3) Формата и содржината на записот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој 

е составен дел на овој правилник. 

Запис од евиденција за изнесување на
странски стоки/добра од зона на корисник на зона

Член 9
(1) Записот од евиденцијата за изнесување на странски стоки/добра од зона на 

корисникот на зона се изготува на образец ЗЕИЗ-СС на хартија во бела боја на А4 формат.
(2) Записот од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:
1. број на запис од евиденцијата за изнесување на странски стоки/добра од зона;
2. назив на зона од која се изнесуваат стоките/добрата;
3. назив на зона во која се внесуваат стоките/добрата;
4. претходен запис од евиденцијата за влез на стоките/добрата во зона;
5. испраќач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
6. примач/корисник на зона и единствен даночен број (ЕДБ);
7. превозник;
8. идентификација на транспортното средство;
9. транспортен документ;
10. број на фактура/испратница;
11. вкупен број на колети;
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12. вкупна бруто маса;
13. потврда од испраќач/корисник на зона;
14. царинска потврда за изнесување од зона и
15. декларирани стоки/добра со следните податоци: 
- реден број;
- трговски опис на стоката/доброто;
- вид на пакување;
- број на пакување;
- тарифен број;
- количина; 
- единица мерка;
- бруто тежина; 
- нето тежина;
- фактурна вредност;
- валута и
- вкупна фактурна вредност.
 (3) Формата и содржината на записот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 5 кој 

е составен дел на овој правилник.

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од 
записот од евиденцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/07 и 3/15).

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

Бр. 20-3518/3
24 јуни 2016 година Министер за финансии

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р.
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