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ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ 
 
 
 
 

Ставање на увид кај внатрешни царински испостави 

(1) Странска стока која била ставена во транзитна постапка и треба да пристигне кај 
одредишната царинска испостава, се става на увид на одредено место определено од 
царинскиот орган. 

(2) Ова место го одредува надлежната Царинарница и претставува работен простор на 
царинската испостава каде стоката се става на увид (на пример царински терминал). 

Постапување со стока ставена на увид 
(3) За стоката ставена на увид кај одредишниот царински орган се поднесува: 

- Декларација за царински дозволено постапување или употреба од страна на 
деклрантот или неговиот застапник заедно со транзитната декларација и белешката од 
царинскиот терминал или  

- Збирна декларација, во било која форма (на пример ЕЦД за транзит, ТИР Карнет или 
посебен образец на Збирна декларација) заедно со транзитната декларација (доколку 
збирната декларација се поднесува на посебен образец) и белешката од терминал. 

(4) Рок за одредување на царински дозволено постапување или употреба на стоката и за 
поднесување на збирна декларација е следниот работен ден по ставањето на стоката на 
увид на царинскиот орган (на пример евидентирањето при влезот во царинскиот 
терминал). До моментот на пуштање на стоката во соодветно царински дозволено 
постапување или употреба на стоката (на пример пуштање во слободен промет или 
ставање во привремено чување со збирна декларација, стоката останува под царински 
надзор во рамките на транзитната постапка која не се смета за завршена. 

Царински дозволено постапување или употреба на стока (без 
претходно привремено чување) 

(5) Кога за странската стока која била ставена во транзитна постапка и која пристигнала 
кај одредишната царинска испостава и била ставена на увид се поднесе транзитната 
декларација заедно терминалската белешка и со декларација/декларации за царински 
дозволено постапување или употреба на стока во рокот од точка (4), не се поднесува 
збирна декларација. 

(6) Во случајот од точка (5) декларантот ги поднесува во МАКЦИС: 

- податоците од транзитната декларација – кои по прифаќањето од царинскиот орган се 
евидентираат во МАКЦИС со серија Z, (во случаи на повеќе примачи податоците се 
доставуваат во повеќе наименуванија врз основа на податоците од транзитната 
деклаација или товарници – спецификации) и 

- податоците од соодветната царинска декларација. 

(7) Со пуштањето на стоката во царински дозволено постапување или употреба 
транзитната постапка завршува во внатрешната царинска испостава и обврските и 
одговорностите на носителот на транзитната постапка (главниот обврзник) се сметаат за 
исполнети. 

Привремено чување на стоката 
(8) Во случаите различни од точка (5) за странската стока која била ставена во 
транзитна постапка и која пристигнала кај одредишната царинска испостава се 
поднесува транзитната декларација заедно со терминалска белешка и се поднесува 
збирна декларација во рокот од точка (4). Како збирна декларација може да се смета и 
самата транзитна декларација согласно точка (11). 

 
Збирна декларација 

(9) Збирната декларација е документ кој се употребува за евиденција на стоката која е 
неопходна за сите мерки и постапки за надзор врз стоката во привремено чување. 
Збирна декларација поднесува лице кое поседува одобрение за просторија за 
привремено чување или лице кое истовремено бара одобрение за просторија за 
привремено чување. (види во Упатство-Простории за привремено чување 07-5575/1 -
11.05.2006). При тоа неопходно е обезбедување на царинскиот долг во износ најмалку 
100% од износот на евентуалниот царински долг (сите давачки, ДДВ, акциза). 
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(10) Збирната декларација мора да содржи: 
      а) назив "Збирна декларација“, 

б)идентификација на лицето (трговско друштво) кое ја поднесува збирната 
декларација (име и даночен број, седиште) и овластено физичко лице (име, презиме, 
позиција во трговското друштво), 
в) потпис на лицето кое ја поднесува збирната декларација, 
в) датум на поднесување на збирната декларација, 
г )идентификација на просториите за привремено чување на стоката. 
д)покрај останатите податоци (претходен документ, вид и број на колети, ознака и 
опис на стоката, бруто тежина, итн.) декларацијата задолжително треба да содржи 
податок за вредноста кој е неопходен за следење на износот на царинскиата 
гаранција (за таа цел е потребно да се достави фактура)   

(11) Збирната декларација мора да се поднесе во една од следните форми: 

а) -лист 4 од транзитната декларација во форма на ЕЦД (Т1),   
      -лист 4 од транзитната декларација во форма на ЕЦД (Т1) придружен со ЕЦД-БИС  
      -лист 4 од транзитната декларација во форма на ЕЦД (Т1) придружен со товарници, 

Горенаведените форми се употребуваат доколку овој документ е прифатлив за 
царинскиот орган ако стоката ставена во транзитна постапка пристигне до крајното 
одредиште.Подносителот на збирната декларација ги наведува информациите 
од точка (10) во рубрика 56 од ЕЦД-то за транзит. Како примерок од збирна 
декларација за подносителот се користи фотокопија од транзитната декларација. 

б) примерок од транзитната декларација поднесена во форма на ТИР карнет или 
АТА карнет, придружена со комерцијален (фактура) или службен/транспортен 
документ кој ги содржи потребните податоци за идентификација на стоката (пакинг 
листа). 

Овој документ се употребува доколку е прифатлив за царинскиот орган и стоката 
била ставена во транзитна постапка до крајното одредиште. Подносителот на 
збирната декларација ги наведува информациите од точка (10) во празното 
место на карнетот.Како примерок од збирна декларација за подносителот се користи 
фотокопија од карнетот. 

в)  посебен образец на збирна декларација даден во Прилог 17 од Уредбата, 
доколку стоката не била ставена во транзитна постапка до крајното одредиште или 
царинскиот орган не го прифаќа документот наведен погоре во потточките а) и б). 

Подносителот на збирната деклација може да користи отпечатени образци или сам 
да изготвува / да печати образци на збирна декларација доколку одговараат на 
образецот даден во прилог 17 од Уредбата. 

Збирната декларација во овој случај се поднесува во 2 примерока, еден за 
царинскиот орган и еден за подносителот. Третиот примерок за контрола се 
употребува само доколку е посебно наведено во одобрението за просторијата за 
привремено чување. 

(12) Во случаите од точка (11) подносителот на збиранта декларација ги поднесува во 
МАКЦИС податоците од збирната декларација – кои по прифаќањето од царинскиот 
орган се евидентираат во МАКЦИС со серија ZЕ. Во случаи на повеќе примачи 
податоците се евидентираа во повеќе наименуванија врз основа на податоците од 
посебните наименуванија во збирната декларација. Доколку како збирна декларација се 
користи транзитната декларација посебните наименуванија се идентификуваат преку 
наименуванијата во транзитнат декларација или позициите во товарницата. Во овој 
случај секое наименувание за секој поединечен примач се евидентира со соодветен број 
(на пример ZE 12345/1, ZE 12345/2, ZE 12345/3, ...) 

(13) По прифаќањето на збираната декларација и евентуалната контрола, резултатот од 
контролата се однесува истовремено и на завршувањето на транзитната постапка и на 
ставањето на стоката во привремено чување. 

(14) Со завршувањето на транзитната постапка се ослободува гаранцијата од главниот 
обврзник, а со започнувањето на постапката на привремно чување се ангажира 
гаранцијата на имателот на просторијата за привремено чување. Ова значи дека 
транзитната постапка завршува со започнување на постапката на привремено чување, а 
стоката во секој момент треба да биде обезбедна со гаранција. 
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Рок за одредување на царински дозволено постапување или 
употреба  
 
(15) За привремено чуваните стоки за кои е поднесена збирна декларација,рокот во кој 
треба да  бидат превземени неопходните формалности за дозволено царинско 
постапување или  употреба  е 20 дена од денот кога е поднесена збирната декларација. 
Царинската испостава со прифаќањето на збирната декларација може да одобри и 
пократок период од 20 дена засновано на своите сознанија или врз основа на барање на 
подносителот.  

(16) Царинската испостава која ја прифатила збирната декларација може да одобри и 
продолжување на рокот од 20 дена врз основа на писмено барање од сопственикот на 
стоките или лицето кое има право на располагање со стоките со оправдано 
образложение. Овие продолжувања треба да бидат одобрени од царинската испостава 
која ја прифатила збирната декларација со  забелешка за  продолжување на рокот за 10 
дена.  
 
Завршување на привремено чување 
 
(17) Секој примач на стока наведен (на пример наведен во рубрика 19 од збирната 
декларација) потребно е да побара од подносителот на декларацијата комерцијален 
документ (на пример фактура, пакинг лист) на кој е наведен бројот на збирната 
декларација со кој стоката е ставена на во просторија за привремено чување (на 
пример забелешката за бројот на збирната декларација со точното наименувание ZE 
12345/3 заверена со печат на подносителот или посебен печат кој ги содржи 
горенаведените податоци. 

(18)  Вака заверениот документ претставува претходен документ и истиот се приложува 
во понатамошната постапка заради царински дозволено постапување или употреба (на 
пример пушатање во слободен промет). Во понатамошната царинска постапка не се 
приложува збирна декларација или фотокопија од истата туку, заверениот комерцијален 
документ (фактура, пакинг листа) со бројот на збирната декларација. 

(19) Подносителот на збирната декларација го следи раздолжувањето на збирната 
декларација преку ажурно евидентирање во неговата евиденција и приложување на 
редовни извештаи до царинскиот орган. 
 

 
 


