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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Европски информативен и иновативен центар во Македонија, 
како дел од Европската мрежа на претпријатијата 
(Enterprise Europe Network EEN)

БИЗНИС-СОРАБОТКА СО ЕУ
 МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА

Документи во меѓународната трговија

 Документите во надворешната трговија коишто се применуваат во Република 
Македонија се во согласност со стандардите на УНКТАД (Конфаренција на Обединетите 
нации за трговија и развој) и Светската царинска организација, како и стандардни 
национални документи. При секоја фаза на царинските процедури се користат 
стандардизирани трговски и транспортни документи. Во царинските процедури се 
користат следниве групи на документи:

• стандардизирани меѓународни документи: ЕЦД Единствен царински документ; 
декларација за царинската вредност; packing–листа, транспортни и комерцијални 
исправи и сметководствени записи кои можат да ги заменат основните царински 
документи;

• документи предвидени со Конвенцијата за меѓународен превоз на стоки (ТИР) 
и Меѓународната конвенција за привремен увоз/извоз на стоки (АТА);

• стандардизиран национален документ Декларација, која може да се користи во 
одделни случаи кога транспортниот документ не може да биде прифатен.
 
 Видот и бројот на документите коишто ја следат стоката во надворешно-
трговското работење зависи од карактеристиките на самата стока, легислативата на 
земјата-увозник и земјата-извозник, како и од барањето на купувачот. Доколку нема 
некој документ, кој и да било, постапката може да се успори , дури и да го оневозможи 
увозот/извозот. 
 Дополнителни документи што најчесто се бараат се: фитосанитарен сертификат, 
документ со којшто се потврдува дека е извршен преглед на стоката од овластена 
институција и атест на производителот, документ со кој производителот потврдува дека 
стоката е произведена во неговите погони  и ги задоволува бараните стандарди за тој 
вид на стоки.
 

1. Трговски:  
- Комерцијална фактура;
- Packing–листа, спецификација;
- Сертификат за потекло (Оrigin, FORM А и EUR 1).

2. Транспортни: 
 - Товарен лист ( B/L , CMR, CIM, AWB ).

3. Осигурување (полиса).
4. Царински: 

- Конвенции за АТА карнет и ТИР карнет;
- Единствен царински документ ЕЦД.

5. Уверенија за квалитет, ветеринарно, санитарно и фито-патолошко уверение, 
уверение за фумигација и други.

6. Сертификат за слободна продажба.
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Вовед
 
Мотивот за поголем профит ја тера секоја компанија да бара начини за проширување на 
пазарот и зголемување на стопанските активности. Во еден ограничен и мал пазар во Република 
Македонија компаниите се исправени пред предизвикот за настап на странските пазари. Пазарот 
на Европската унија и воопшто, евроатлантските аспирации се долгорочен интерес на Република 
Македонија. Затоа и македонската легислатива се прилагодува на легислативата на ЕУ во сите 
области, а посебно во економскиот дел.
 Подготовката за настап на меѓународните пазари е комплексна и сеопфатна. Покрај 
политичките, правните и културните искуства кои можат да бидат многу различни во однос на 
работењето на домашниот пазар, компаниите мора да го прилагодат производството, да работат 
со зголемен обем на користење на капацитетите, работната сила и финансиите, со употреба на 
висока технологија и современ начин на производство. Со меѓународното трговско работење се 
менува начинот на размислување на целокупниот персонал на компаниите, на раководниот кадар, 
маркетинг-службата, финансискиот и правниот сектор, како и техничко-инженерскиот кадар. 
Почетокот на преструктуирање кон извоз може да е проследен и со финансиски ризици, тешкотии 
и можеби со почетна загуба поради приспособи  кон новата конкуренција и зголемените почетни 
трошоци. Со добра анализа на сопствените производствени, технолошки, кадровски, финансиски 
и пазарни можности и слабости, со издржан бизнис и маркетинг план и со извозна ориентација 
на менаџерскиот тим се создаваат солидни предуслови за отпочнување извозни активности. 
Препорачливо е компаниите да соработуваат и со експерти, консултанти, асоцијации, секторски 
здруженија и со Стопанската комора на Македонија.
 Општо е мислењето дека и кога ќе се произведе тоа што е планирано, со конкурентен 
квалитет, и ако за тој производ е постигнат договор за продажба и се испорача на партнерот 
на меѓународниот пазар со задоволителна цена и постигнат профит од зделката, работата не 
е завршена ако целокупната  активност не е проследена со соодветни меѓународни трговски, 
финансиски и царински документи.
 Глобалната меѓународна трговија во светот е регулирана со одредбите и начелата на 
УНКТАД, Светската трговска организација и со Општата спогодба за царините и трговијата, каде 
што важат начелата за недискриминација во трговијата, со клаузулата за најповластена нација и 
клаузулата за националниот пристап, начелото за транспарентност и предвидливост на трговските 
политики и начелото за натамошна либералилзација и се` полесен пристап на пазарите. Врз 
основа на овие начела и клаузули прифатени се спогодби со коишто се унифицираа надворешно-
трговските прописи во сите земји-потписнички, за поголема транспарентност и намалување на 
правните бариери, од една стана, и намалување на можостите за ограничување на увозот со 
користење на т.н. нецарински бариери, од друга страна. Во овие спогодби спагаат: Спогодбата за 
антидампинг, Спогодбата за технички пречки во трговијата, Спогодбата за царински вредности, 
Спогодбата за правилата за потекло на стоките, Спогодбата за постапките за издавање на увозни 
дозволи, Спогодбата за субвенциите, Спогодбата за санитарните и фитосанитарните мерки.
 Одделни региони во светот имаат посебни спогодби со коишто земјите-потписнички на 
тие спогодби ги уредуваат меѓусебните односи со уште полиберални начела и одредби, како што 
се: АСЕАН, НАФТА, ЦЕФТА, ЕУ и други. 
 Европската унија е единствен најголем трговски пазар во светот со 27 земји-членки. Таа е 
атрактивна за бизнис затоа што сите од земјите-членки  на Европската унија ги имаат ратификувано 
трговските договори, легислативата, таксите и царинските регулативи, за да ја направат Европската 
унија една од најнапредните за правење бизнис со неа. Ако македонските компании сакаат да ја 
интернационализираат својата работа, тргувањето со Европската унија е еден од најпристапните 
делови од светот.

БИЗНИС-СОРАБОТКА СО ЕУ
МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА
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Документи за надворешна трговија

Вообичаените меѓународни 
документи, усвоени во целиот свет и  
во праксата на компаниите - субјекти и 
играчи на глобалниот пазар, можат да 
се поделат на: 

- договори со партнерот;
- трговски документи;
- транспортни документи;
- документи за осугурување и
- царински документи.

Трговски документи

Трговските документи ја следат стоката 
од местото на отпрема до крајното 
одредиште и најчесто се однесуваат на 
описот на стоката. Во групата трговски 
документи се вбројуваат следните 
документи:

 - Трговска фактура

Претставува пресметка што ја издава 
продавачот на меморандумот на 
претпријатијата. Секоја трговска 
фактура треба да ги содржи следниве 
податоци:

• датум на издавање и број 
на договорот на којшто се однесува 
фактурата;

• количина на стоката;
• опис и карактеристики на 

стоката;
• единечна цена изразена 

во договорената валута и единица 
мерка;

• вкупна вредност на стоката во 
договорената валута;

• број на профактури кои 
купувачот претходно ги одобрил;

• назив на местото на отпрема и 
ознака на транспортни средства со кои 
стоката ќе биде пренесена;

• паритет во согласност со 
договорените одредби од Инкотермс;

• инструкции за плаќање на 
стоката.

 Останатите елементи на 
фактурата зависат од видот на стоката 
наведена во договорот.
 Документот ги содржи 
деталите на трансакцијата потребни 
за царинење. Специфични форми не 
се потребни. Фактурата може да биде 
подготвена на кој било јазик и во три 
примероци. Сепак, се препорачува 
превод на македонски. 
 Како доказ на 
преференцијалното потекло, изјава по 
фактурата може да даде извозникот 
на комерцијалната фактура. 
Алтернативно, оваа декларација, исто 
така, може да се направи на кој било 
друг трговски документ во којшто се 
опишуваат производите засегнати со 
доволно детали. Оваа декларација 
може да се достави на место на 
сертификатот за движење EUR1. 
 Ако ex works(EXW) цената на 
испораката не надминува 6.000 евра, 
изјавата по фактурата може да биде 
подготвена од страна на кој било 
извозник. За испораки со вредност над 
6.000 евра, само извозници кои биле 
авторизирани од страна на царинските 
органи имаат дозвола да ја подготват 
декларацијата.
 Со кој било доказ за 
преференцијално потекло, изјавата 
по фактурата треба да биде валидна 
четири месеци од датумот на издавање 
во земјата-извозник и треба да биде 
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доставена во наведениот период 
на царинските органи на земјата-
увозник.
 Текстот на изјавата по 
фактурата мора да биде напишана со 
користење на утврдени текстови на 
еден од службените јазици дадени 
во протоколот на потекло, како што 
е прикажано во следниов пример  
(Слика 1):

  - Профактура 
 Документот ги содржи деталите 
на трансакцијата направени пред 
соодветно фактурирање и во прилог 
на комерцијалната фактура. Може да 
се бара од страна на увозникот или 
на надлежните органи во земјата-
увозник. Специфични форми не се 
потребни. Профактурата вообичаено 
ги содржи истите информации како 
и финалната комерцијална фактура, 
но може да биде повеќе концизна. 
Дополнителните детали може да се 
откријат само во текот на испораката, 
или по остварувањето на определена 
апликација ќе бидат вклучени во 
комерцијалната фактура.  (Слика 2 & 
Слика 3)

 - Спецификација на стоката
 Овој документ го издава 
продавачот и содржи опис на 
производот што е предмет на 
купопродажба, должина, ширина, 
дебелина, број на парчиња, 
поединечен и вкупен обем на стоката, 
како и број на палети/контејнери.   
 Овој документ е посебно важен 
за купувачот, бидејќи врз основа на 
него се утврдува дали е испочитуван 
договорот. 
 Врз основа на овој документ 
договорните страни договараат превоз 
на стоката (со оглед на тоа да ги содржи 
битните елементи за одредување на 
начинот на транспортот). 

- Сертификат за квалитет
 Понекогаш, купувачите во 
странство или царинските органи 
бараат сертификат за квалитет 
на стоката што се извезува. Овие 
сертификати се издаваат од страна  на 
соодветни сертификациони тела. 
 Бројот на уверенија кои ја следат 
стоката во надворешно-трговската 
работа зависи од карактеристиката 
на самата стока, законодавствата во 
земјите на увозникот и извозникот и 
барањата на купувачот. При недостаток 
на само едно уверение може да се 
успори, дури и да се оневозможи 
извозот или увозот. Уверенија кои се 
најчесто потребни се фитосанитарно 
уверение или уверение за здравствена 
исправност кога е во прашање 
прехранбена стока. Овие документи 
се наменети за купувачот, со што се 
потврдува дека е извршен преглед 
на стоката од страна на овластена 
институција. Документот треба да 
потврди дека прегледаната стока е 

Македонска верзија: 

Извозникот на производите што ги покрива 
овој документ (царинска дозвола бр. ...) 
изјавува дека, освен ако тоа не е јасно 
поинаку назначено, овие производи имаат 
преференцијално потекло.
..............................................                         
(Место и дата) 
..............................................  
         
          (Потпис на извозникот, заедно 
со името на лицето кое ја потпишало 
декларацијата треба да биде назначено во 
јасна скрипта)
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(Слика 1)
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(Слика 2)
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(Слика 3)
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здрава, односно дека не е заразена.

- Испратница
  Овој документ се издава во 
моментот кога стоката го напушта 
магацинот или стовариштето. 
Испратницата ја потпишува 
магационерот/возачот/купувачот и со 
тоа потврдува дека стоката е спремна 
за превоз. Основни елементи кои ги 
содржи се: податоци за купувачот, 
регистарскиот број на возилото во кое 
стоката е натоварена, име на возачот и 
податоци за стоката.

- Сертификат за движење 
  (EUR.1) 

 Документот го потврдува 
потеклото на стоките во однос на 
преференцијалниот третман. EUR.1 
е потребен ако увозникот аплицира 
за повластен третман. Меѓутоа, 
овој документ е важен за добивање 
парична предност. EUR.1 треба да 
биде доставен од извозникот. Тој е 
издаден од страна на царинските 
органи во рамките на значењето на 
Царинскиот кодекс на Заедницата. 
EUR.1 треба да биде валиден четири 
месеци од датумот на издавање 
во земја-извозник и треба да биде 
доставен во рамките на споменатиот 
период до царинските органи на 
земјата-увозник. Алтернативно, 
преференцијалното потекло на 
стоките може да биде декларирано 
од комерцијалната фактура или секој 
друг комерцијален документ. Ако ex 
works(EXW) цената на испораката не 
надминува 6.000 евра, изјавата по 
фактурата може да биде изготвена 
од страна на кој било извозник. За 

испораки со вредност поголема од 
6.000 евра, само извозници кои биле 
авторизирани од страна на царинските 
органи имаат дозвола да ја подготват 
декларацијата.
 Документот е од посебно 
значење за увозникот бидејќи укажува 
на можно повластено потекло на 
стоката во нивната земја и со тоа ги 
намалува трошоците за царинење на 
стоката. На пример, овој документ е 
задолжителен за стекнување права 
за бесцаринска увозна стока од 
Македонија во ЕУ. Називот на овој 
сертификат е ЕУР1 и го верифицира 
Царината. (Слика 4)

- Потврда за потекло
  Документот ја потврдува 
автентичноста на потеклото на 
стоките што  треба да бидат увезени. 
Единствено се бара ако специјално е 
побаран од страна на увозникот или за 
други причини. Ако EUR.1 е поднесен 
или пак потеклото е утврдено од  
содветната фактурна декларација на 
комерцијалната фактура или на друг 
комерцијален документ, тие документи 
вообично може да бидат поднесени 
наместо потврдата за потекло. 
Официјалниот текст на фактурната 
декларација треба да биде пронајден 
во комерцијалната фактура. 
 Потврдата треба да биде 
поднесена од извозникот. Таа е 
издадена од царинските власти, со 
значење на царинскиот кодекс на 
заедницата. Вообичаено, соодветната 
стопанска комора е овластена да 
делува како царинска власт  во овој 
поглед. Потврдата треба да биде 
доставена во два примерока.



13

БИЗНИС-СОРАБОТКА СО ЕУМЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИJA

(Слика 4)



14

БИЗНИС-СОРАБОТКА СО ЕУ МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИJA

- Сертификат за потекло на 
стоката

Стопанската комора на Македонија 
ги издава и ги заверува следните 
документи - сертификати за потекло:

-  Form A
  Сертификат за преференци-
јален третман на стоката.  За заверка 
на кој и да било документ, доколку 
извозникот се појавува првпат 
потребни се фотокопија на целосната 
регистрација и на картонот со 
депонирани потписи, а на увид се 
покажува оригиналната регистрација. 
За издавање сертификат за потекло 
Form А потребно е пополнет сертификат 
Form А и изјава од производителот 
потпишана од одговорно лице. На 
самиот сертификат, на заднината на 
првата и на втората страна е објаснето 
како треба да се пополни и посебно е 
нагласено што треба да се напише во 
рубриката 8. Ако се работи за доработка 
се става процентот на доработката и 
се доставува и фактура на увезениот 
материјал. (Слика 5)

-  Cer�ficate of origin
 Сертификат за потекло на 
стоката. За заверка на кој и да било 
документ, доколку извозникот 
се појавува првпат, потребни се 
фотокопија на целосната регистрација 
и на картонот со депонирани потписи, 
а на увид се покажува оригиналната 
регистрација. За заверка на сертификат 
за потекло ако стоката е 100 % од 
македонско производство, потребно е 
пополнет сертификат со печат и потпис 
и оригинал изјава од производителот 
потпишана од одговорно лице. 

Комората може да издаде и повеќе 
копии од сертификатот за потекло, 
доколку тие се потребни. Доколку 
се работи за доработка, а се бара 
сертификат за потекло на стоката “Ori-
gin”, се доставуваат истите документи, 
плус се доставува и фотокопија од 
фактурата на увезениот материјал. 
(Слика 6  &  Слика 7)

Транспортни документи
 
 Транспортните документи ги 
регулираат отпремата и транспортот 
на стоката и претставуваат доказ за 
извозникот за извршената продажба 
на стоката. Друга важна улога што 
се однесува на овие документи е 
во врска со трансферот на ризикот 
во оние прашања во кои договорот 
или соодветни Инкотермс (царински 
клаузули) го предвидуваат тоа. Во текот 
на царинење на стоката, транспортните 
документи мора да се стават на увид 
на царинските органи. 
Најзначајни документи кои се 
однесуваат на транспортот се:

• камионски товарен лист (ЦМР);
• железнички товарен лист (ЦИМ);
• бродски товарен лист - коносман;  
• авионски товарен лист;
• шпедитерска потврда и
• диспозиција за отпрема на 

стоката.

- Камионски товарен лист 
 Овој документ го издава 
превозникот и претставува документ 
којшто служи како доказ дека стоката 
е примена за превоз. Во овој документ 
превозникот се обврзува да се превезе 
и уредно стоката да се предаде на 
примачот. ЦМР се издава во три исти 
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примероци: еден е за праќачот, вториот 
ја следи стоката се` до примачот, а 
третиот го задржува превозникот. 
Товарниот лист содржи информации 
за: компанијата на испраќачот, 
компанијата-примач, детален опис на 
стоката, означени возила, трошоци на 
превозот и царината, како и листа на 
документите коишто го придржуваат 
товарниот лист. 
 Доколку стоката се натоварува 
во повеќе возила или доколку се 
работи за различни видови стока, 
испраќачот и превозникот можат да 
бараат за секое возило или за секоја 
група производи да се издаде посебен 
товарен лист. (Слика 8)

- Железнички товарен лист
 Овој документ содржи детали 
од интернационалниот транспорт на 
стока со железница. Овој документ е 
потребен за царинење. Треба да бидe 
подготвен од страна на извозникот 
или од неговиот агент. Документот 
мора да одговара на унифицираните 
правила содржани во Спогодбата 
за меѓународен превоз на стоки по 
железница (Règles uniformes concern-
ant le contrat de transport interna�onal
ferroviaire des marchandises - CIM) од 
Конвенцијата  за меѓународен превоз 
со железница (Conven�on rela�ve aux
transports interna�onaux ferroviaires -
COTIF) кој предвидува дека содржината 
мора да одговара на формуларот. 
Формалната структура треба да се 
почитува колку што е можно повеќе. 
Печатењето мора да биде во зелен 
или во црн фонт, а потребниот тип на 
хартија не е наведен во Конвенцијата. 
 Треба да биде доставен 
во пет примероци. Оригиналот на 

товарницата ги придружува стоките 
и се предава на примачот. Вториот 
примерок служи како товарен лист 
за превозникот. Третиот примерок 
ги содржи пристигнатите забелешки 
за потребите на царинските органи 
или за целите на превозникот на 
местото на дестинацијата. Четвртиот 
примерок е искористен како дупликат 
и се чува од страна на испраќачот и му 
овозможува да располага со стоката за 
време на транспортот. Петтата копија 
е испратница која се чува од страна на 
превозникот по заминувањето. 
 Обично се употребуваат 
три јазика: француски, англиски 
или германски. Документот мора 
да биде на еден од тие јазици, а 
употребата на други јазици заедно со 
еден од потребните три е дозволена. 
(Слика 9)

 - Коносман 
 Документот содржи детали 
за интернационален транспорт на 
стоки по вода. Служи и како доказ 
дека стоките се преземени од страна 
на превозникот. Понатаму тој служи и 
како договор за транспорт и создава 
обврска за превозникот да ги достави 
стоките до примачот. Коносманот 
е документ за сопственост со што 
неговиот носител е сопственик на 
стоката. Ако стоката е превезувана по 
вода без документ за сопственост се 
користи поморскиот транспортен лист. 
Коносманот е потребен за царинење. 
Може да биде издаден од превозникот  
или од неговиот агент. Нема 
задолжителна форма, предвидено 
е  дека документот одговара на 
применливите конвенции во однос на 
формата и содржината, кој во пракса 
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води кон поголема стандардизација 
на употребуваната форма. Вообичаено 
е издаден на англиски јазик. Три цели 
сета од коносманот се вообичаено 
издадени, секоја содржи оригинал и 
неколку копии.
 Чистиот коносман значи дека 
стоките се примени во очигледно 
добар ред и услови, додека нечистиот 
коносман значи дека примената 
стока е оштетена или во лош ред  
(“g.b.o.”). Ако е издаден нечист 
коносман, финансиската банка може 
да одбие да ги прими документите од 
испраќачот.
 Забелешка: Ако два или 
повеќе модели на движење на стоките 
се комбинирани во една транспортна 
операција, мултимодален или 
комбиниран  транспортен документ 
може да го замени океанскиот или 
поморскиот коносман.

 - Авионски товарен лист
 Авионскиот товарен лист е 
документ којшто содржи детали за 
интернационален транспорт на стоки 
по воздушен пат, а воедно служи и како 
договор меѓу испраќачот и превозната 
компанија. Потребен е за царинење и 
треба да биде изготвен од превозникот 
или од неговиот агент.
 Нема задолжителна форма, 
предвидена дека документот одговара 
на применливите конвенции во однос 
на формата и содржината, што во пракса 
води кон поголема стандардизација на 
употребуваната форма. Вообичаено се 
издава на англиски јазик. 
 Авионскиот товарен лист 
содржи сет на форми, три кои се 
оригинали, а останатите копии. Првиот 
оригинал, обично со зелена боја, го 
задржува  превозникот, вториот, кој 

е црвен, е наменет за испраќачот и 
третиот, кој е син, за шпедитерот. 
Четвртата копија, која обично е 
жолта,  е испратница, а другите копии 
се бели и можат да бидат потребни 
на аеродромите при поаѓање или 
пристигнување,  а во некои случаи  
за понатамошните превозници или 
агенти.
 Еден авионски товарен лист 
може да биде искористен за транспорт 
на повеќе стоки. 
 Ако се превезуваат опасни 
стоки по воздух, извозникот мора на 
превозникот или на неговиот агент да 
му достави декларација за превоз на 
опасни стоки по воздушен пат пред 
испораката на стоките. Ако опасните 
стоки се испраќаат по морски пат, 
бродарот мора да има Декларација 
за опасни стоки за превоз по морски 
пат од превозникот или од неговиот 
агент пред испораката на стоката.  
(Слика 9 & Слика 10)

- Packing - листа
 Документот ги содржи 
деталите за товарот и служи како 
основа за царинскиот третман на 
стоките. Може да се бара за царинење. 
Ако комерцијалната фактура ги 
содржи сите спецификации обично 
вклучени во packing–листата, посебна 
packing-листа не е потребна. Нема 
задолжителна специфична форма.
 Packing-листата може да биде 
подготвена од извозникот на секој 
јазик во согласност со стандардната 
бизнис-практика, вклучувајќи и детали 
за содржината на пакетите, опис на 
стоката, знаци и броеви. Како и да 
е, препорачливо е да се преведе на 
македонски јазик и да биде доставена 
во дупликат. (Слика 11)
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Царински документи

   Пред стоката да ја напушти 
земјата на извозникот, таа треба да 
се царини. Местото на царинење на 
стоката го одредува издавачот во текстот 
на диспозиција на шпедитерот.
 Царинењето го вршат 
овластени царински органи врз основа 
на   документите за стоката кои ја следат 
стоката со цел да се утврди нивната 
согласност. Врз основа на извршениот 
царински преглед, царинскиот орган ги 
заверува документите кои одговараат. 
 Во извозната царинска 
постапка се користат следниве групи 
на документи:

• документи потпишани со 
Конвенцијата ТИР и Конвенцијата АТА 
и 

• стандардизирани 
меѓународни документи: ЕЦД 
(Единствени царински документи).

• Единствена царинска 
декларација (ЕЦД) 
 
(Слика 12 & Слика 13)

 Тоа е официјален формулар 
за царинење на стока и треба да 
биде комплетиран од страна на 
увозникот во Македонија. Овој 
документ е копија на Единствениот 
европски административен документ. 
Ако поедноставената процедура е 
имплементирана, царинската служба 
ќе ги прифати сите комерцијални 
или официјални документи веднаш, 
осигурена дека тој ги содржи 
сите потребни информации за 
идентификација на стоката. Во 
овој случај, Единствената царинска 
декларација може да се предаде 

подоцна.

- Декларација за царинска 
вредност (ДЦВ)
  Документот ги содржи 
сите информации за оценување на 
царинската вредност на стоката. 
Потребна е за царинење ако стоките 
не се ослободени од царина. Треба 
да биде комплетирана од страна на 
увозникот во Македонија.
(Слика 14 & Слика 15)

- Збирна декларација
 Документот ги содржи сите 
податоци за идентификација на стоките 
донесени на царинската територија на 
Република Македонија и е потребен 
за царинење. Декларацијата треба да 
биде комплетирана од увозникот или 
од  неговиот овластен претставник во 
Македонија. Да биде доставена во 
дупликат. Да биде доставена веднаш 
по пристигнувањето во Царинската 
управа, но не подоцна од првиот 
работен ден по денот во којшто 
стоките се претставени во царината. 
Ако поедноставената постапка се 
применува, Царинската управа ќе 
ги прифати сите комерцијални или 
официјални документи веднаш, под 
услов да ги содржи сите информации 
потребни за идентификација на 
стоките. Во овој случај, збирната 
декларација може да се предаде 
подоцна.
(Слика 16)
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