
НА ФЕДЕРАТИВНА НА 

Среда 1Р мај 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 21 ГОД. X 

236. 

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за расподел-
ба на добивката и данокот на добивката на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОДИЧ-
НАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛЕА НА ВКУП-

НИОТ ПРИХОД 
. 1. Стопанските организации од тон. 8 на Одлу-

ката за периодичното пресметување и за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54), должни 
се да поднесуваат до надлежната филијала на На-
родната банка на ФНРЈ во пропишаните срокови 
бруто биланс и извештај за периодичната пресмет-
ка и расподела на вкупниот приход по обрасците 
кои се составен дел од оваа наредба. 

2. По исклучок од пропишаните срокови за 
поднесување извештај за периодичната пресметка, 
сите стопански организации што имаат период за 
пресметување од еден или три месеци се должни 
да поднесат извештај за периодичната пресметка 
за првото тримесечје 1954 година во срок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба. 

Стопанските организации што имаат период за 
пресметување од едеп месец се должни да подне-
сат извештај за периодичната пресметка за април 
1954 година по исклучок во срок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Број 4970 
14 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 
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Претпријатие 
НО на охоли јата (градот) 
Стопанска гранка 

,1 
2 
3 
4 
5 

И З Б Е 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕ ЛБА НА ВКУПНИОТ 

Ред. Бр. на 
бр. контото 

О П И С 

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
Реализација 
Вонредни приходи 

Вонредни расходи 
В к у п н о (1 + 2) 

Вкупен приход (3—4) 

Д о крајот 
на претх. 

лресм. пе-
риод 

Во овој 
преса«, 

период 

Смет. 
во Д Е 

Вкупно до 
крајот на 

преси, 
период 

6 

7 

8 

9 
НО 
11 
112 
13 
Х4 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 
Пресметковен платен фонд содржан во факт. реали-

зација 
Редовен придонес за социјално осигурување на пла-

тите под бр. 6 
Други елементи на цената на чинењето (материјални 

трошоци, услуги, амортизација, придонеси на опште-
ствените заедници) 

Данок на промет 

Добивка (5—11) 
Загуба (11—5) 

Цена на чинењето 

В к у п н о (9 + 10) 

В к у п н о 14 = 5 
(11 + 12 одн. 11—13) 

В. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
Данок на добивката — сојузен 
Данок на добивката — републички 

, Рента ^ ; 
Дел на добивката за резервниот фонд / . • -*) 
Дел на добивката за инвест, фонд на Ј Ж и ПТТ 
Општ дополнителен придонес за соц. осигурување 
Ануитет по долгор. кредит од добивката 
Учество на народниот одбор во добивката 
Добивка на самостојно располагање на стопанските 

организации 
В к у п н о (15 до 24) 

Г. РАСПОДЕЛЕ А НА ДОБИВКАТА НА САМОСТОЈНО 
РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

Платен фонд од добивката 
Придонес за социјално осигурување од добивката (ре-

довен — одделен) 
Фонд за самостојно располагање 
Резервен фонд **) 
Инвестиционен фонд **) 
Други фондови **) 
Нера спр еде л ено 

В к у п н о (26 до 32) 
ЗАБЕЛЕШКА: *) Се внесува делот на добивката во фондот за одржување на резервите на рудното 

богатство односно делот на добивката за покритие на загубите на железничкото 
транспортно претпријатие. 

**) Под оваа позиција се внесуваат средствата со кои стопанската организација само-
стојно располага и кои се внесуваат во овие фондови преку износите внесени врз 
основа на законските прописи. 

***) Заедно со износот на исплатениот платен фонд содржан во недовршеното произ-
водство и готовите производи. 
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Образец Д 
(Трговските претпријатија и дуќани пополнуваат 

одделен образец) 
Период за пресметување месец 

ШТА Ј 
ПРИХОД (ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУ АРМ 1954 ГОД. ДО 1954) 

Р « Д . 
бр. 

Бр. ва 
копното О П И С 

Д о крајот 
на претх. 

првом, пе-
риод 

Во овој 
пресм. 
период 

Вкупно до 
крајот на 

пресм. 
период 

1 2 3 4 5 6 

Д. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТНИОТ ФОНД 
34 Пресметка на реал. и неиспл. платен фонд од 1953 (без придо-

несот за соц. осигурување) 
35 Реализиран пресметковен платен фонд (без придонесот за соц. 

осигурување (35 = 6) 
38 Реализиран платен фонд од добивката (без придонесот за соц. 

осигурување (36 = 26) 
В к у п н о 

37 Салдо на укалкулираниот пресметковен платен фонд во недо 
врш. 1зроизвод. и готови производи (без придонесот за соц. 
осигурување) 

38 В к у п н о (34 до 37) 
Исплатено на товар на платниот фонд без придонесот за соц. 
осигурување 

39 За платите од 1953 г. исплатено во 1954 г. 
40 Како пресметковни, плати ***) 
41 Како плати од добивката 
42 За другите издатоци што го товарат платниот фонд 
43 В к у п н о (39 до 42) 
44 Исплатено џомалу (38—43) 
45 Исплатено повеќе (43—38) 

Пресметка на придонесот за соц. осигурување 
4Ѕ На у к а л к у л и р а ш е пресм. платен фонд во недоврш. производ. 

и тот. производи 
47 На реализираниот платен фонд 
41 Уплатен придонес на исплатениот платен фонд 

Бидејќи исплатите, што го товарат платниот фонд реализирани до крајот на пресм. период се 
помали 

.— од реализираниот платен фонд, исплатат е во идниот преш. период можат да се вршат во 
поголеми 
висина од % на пресм. платен фонд. 

ПРЕСМЕТКА ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ 

Ред. бр. 
од распа-
де дб ата на Конто О Б В Р С К А 

Вкупна 
обврска до 
крајот на 

преси, 
период 

Вкупно 
уплатено 

ѕ а период 
ва кој е 
поднесена 

пресметката 

Разлика 
што треба 

да се 
уплати 

1 2 3 4 5 6 

Амортизација 
Интерес на основните средства 
Зем јарила 

10 Данок на промет 
15 Данок на добивката — сојузен 
16 Данок на добивката — републички 
17 Рента 
18 Дел на добивката за резервниот фонд 
1 9 * ) 
20 Дел на добивката во инвест, фонд на Ј Ж и ПТТ 
23 Учество ?на народниот одбор во добивката 
28 Фонд за самостојно располагање 
29 Резервен фонд 
30 Инвестиционен фонд 
31 Други фондови 

1054 год. Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 

Претседател на Управниот одбор, 
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Претпријатие 
НО на сколи јата (градот) — —-— 
Стопанска гранка 

И З Е В 

ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И РАСНО ДЕ ЛЕА НА ВКУПНИОТ 

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 7 , 
1 Реализација 
2 Вонредни приходи 
3 В к у п н о (1 + 2) /. , . / 

4 Вонредни расходи 
5 В к у п н о (3 — 4) 
6 Набавна цена на продадените стоки 
7 Вкупен приход за расподелба (5—6) 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 
8 Материјални трошоци и услуги *) 

. 9 Амортизација 
<10 Интерес на основните средства 
11 .. Данок на промет 
12 Земјарина 
13 1 Средства за инвестиц. фонд 
14 \ 5 Средства за (резервниот фонд 
15 ' - Ануитет за кој гарантира НО 
16 I Платен фонд 
17 * Придонес за соц. осигурување -
18 В к у п н о (8 до 17) 

19 Остаток на вкупниот приход (добивката) за рафо-
делба (7 — 18) 

20 • Загуба (18 — 7) 
21 В к у п н о 21 = 7 (18 + 1Д> 

односно 18—20) 

В. РА СПО ДЕ ЛБ А НА ДОБИВКАТА 
22 ~ Данок на добивката — сојузен 
23 **" Данок на добивката — републички 
24 - Општ дополнителен придонес за соц. осиг. 
25 ~ Учество на НО во добивката 
26 В к у п н о (22 до 25) 

Г. РА СП ОДЕЛЕ А НА ПЛАТНИОТ ФОНД СЦрЈРЕД 
ЧЛ. 58 ОД УРЕДБАТА ЗА ТРГ, ДЕЈНОСТ 

27 Пресметковен платен фонд 
28 Платен фонд над пресм. платен фонд 
29 - Одделен доп. гврид. за соц оси гур. 
30 - Фонд за инвестиции 
31 - Резервен фонд 
32 В к у п н о (27 до 31) 

ЗАБЕЛЕШКА: *) Во материјалните трошоци се внесува и интересот иа обришите средства. 
**) Заедно со износот на ис)платенио т платен фонд содржан во кОДбвршеното производ-

ство и во готовите производи (р. бр. 36) 



Среда, 19 мај 19541 ч с л у д а р н ЛИСТ НА ФНРЈ Број 21 — Страна 365 

Образец Д — трг. 
За трговските цретприЗа ти Ја и дуќани, продавниците 
на производителните •претпријатија, стовариштата и 

Ш Т А Ј . Откупните станици 
Период за пресметување месец 

ПРИХОД ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 1964 ГОД. ДО 1954 ГОД. 

Д. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТНИОТ ФОНД 
33 Пренос на остварениот и ненаплатениот платен фонд од 1953 г. 

(без прид. за соц. осигурувани) 
34 Остварен пресрет, платен фонд (без прид. за соц. осигурување) 
35 реализиран платен фонд од добивката (без прид. за соц. оси-

гурување) 
В к у п н о 

36 Салдо на укалкул&рикиот преш. платен фонд во мед свршеното 
произв. и готов. (пјроизв. (без прЈвд. за соц. осиг.) 

В к у п н о (33 до 36) 

Исплатено на товар на платниот фонд без прид. за соц. оси-
гурување 

38 За платите од 1953 г. исплатено во 1954 
30 Како пресметав, плати **) 
40 Како плати над пресм. платен форд 
41 За другите издатоци што го товарат пла тимот фонд 
42 В к у п н о (33 до 41) 

-43 Исплатено помалу (37 — 42) 
44 Исплатено повеќе (42 — 37) 

Пресметка на прид. за соц. осигурување 
45 На у ка л ку лир ани от пресм. платен фонд во недоврш. производ. 

и готовите производи 
46 На реализираниот платен фонд 
47 "^платен придонес на исплатениот платен фонд 

Бидејќи: исплатите, што го товарат платниот фонд реализирани до крајот на пресм. период се 
* помали 
. — — од реализираниот платен фонд, исплатите во идниот пресм. период можат да се вршат во 
поголеми 

висина од % на пресм. платен фонд. 

ПРЕСМЕТКА ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ 

Ред. бр. 
од рајино«: 
дел. на 
добив. 

Конто О Б В Р С К А 

Вкупна 
обврска до 
крајо* на 

преси, 
период 

Вкупно 
уплатено 

^а период 
за кој е 
поднесена* 

пресметката 

Разлика 
што треба 

да се 
уплати 

1 2 3 4 5 в 

9 
1 0 
11' 
1 2 
1 3 
14 
2 2 
2 3 
2 5 
3 0 
3 1 

Амортизација 
Интерес на основните средства 
Данок па 'промет 
Земјарииа 
Средства за инвестициониот фонд 
Средства за резервниот фонд 
Данок на добивката — сојузен 
Данок на добивката — републички 
Учество на ПО во добивката 
Фонд за инвестиции 
Резервен фонд 

- 1954 год. Раководител на сметко в СУДСТВОТО, Директор на претпријатието, 

Претседател на Управниот одбор, 
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237. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за расподел-

бата на добивката № данокот на добивката на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53) и чл. 46 од Уредбата за платите на ра-
ботниците и службениците на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр, 56/53) про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Стопанските организации се должни да под-

несуваат до филијалата на Народната банка на 

ФНРЈ при која се води нежната жиро сметка и до 
народниот одбор на око лиј ата (градот, градската 
општина со одделни права) извештај за пресмет-
ковниот платен фонд на образецот што е составен 
дел 'од ова упатство. 

2) Стопанските организации ги внесуваат во 
извештајот сите податоци врз основа на книговод-
ствените и други свои евиденции. 

3) Извештајот се поднесува месечно по истекот 
на месецот и тоа истовремено со издавање налог 
за подигање готовина за исплата на пресметков-
ниот платен фонд за минатиот месец. 

4) Стопанските организации за кои важат по-
себни прописи за платите на работниците и слу-
жбениците, а не Уредбата за платите на работни-

Образец П Стопанска организација 
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

за пресметковниот платен фонд и за извршените исплати на тозѕр на платниот фонд за периодот од 
1 јануари 195— год. до ' 195--- год. 

о е« О 
»=[ 
о* 

О а и 
Стручна спремд (вид) 

на кзалификациЈата на 
работниците и 
службениците 

II III IV 

Вкупно 

I. За извештајниот месец 

1. Број на реализираните работни часови на работниците . 
2. Број работници-месеци (работните часови под р. бр. поделени 

со 208) — 
3. Број на реализираните работни часови на службениците — • * ; ; 

'4. Број на службениците-месеци (работните часови под р. бр. 3 / ? - . > ^ 
поделени со 208) " — 

5. Вкупно работници-месеци и службеници-месеци (збир под р. 
бр. 2 и 4) 

8. Пресметковен платен фонд (број работници-месеци и службе-
ници-месеци под бр. 5 помножен со пресметковните плати по 
квалификациите) ' . / V • * 

II. За периодот од 1-1-1954 до крајот на извештајниот месец 
7. Број работници-месеци 
8. Број службеници-месеци 
9. Пресметковен платен фонд 

III. Пресметка на исплатата на платниот фонд 
10. Пресметковен платен фонд според реализираното време 
11. Издатоци по чл. 10а) од Уредбата за платите на работниците и 

службениците 
12. Вкупно (10—11) 
13. Подигнато од банката за исплата аконтација за извештајниот 

месец 
14. Неискористен пресметковен платен фонд (12—13) 

помали 
15. Бидејќи исплатите до крајот на периодот за кој е поднесена периодичната пресметка се 

пего л гми 
од реализираниот платен фонд, исплатите можат да се вршат во висина од % од пре-
сметковниот платен фонд. 

1954 год. Директор 
Раководител на сметководството, на стопанската организација, 

ЗАБЕЛЕШКА: 1) Во колоните под ред. бр. 1 и 3 да се вклучат И болувањата што паѓаат на товар на 
стопанската организација, државните и народни празници и годишните одмори. 

2) Ако за работите на поодделни претпријатија односно за поодделни работни места во 
претпријатието е пропишано друго работно време, а не 208 часа месечно, податоците 
под ред. бр. 1 и 3 се делат со бројот на работните часови за 26 дни. 

1 и* 
О д јаку ари 

| до крајот 
ѕ на претход, 
ј месец 

с о месецот ва 
кој се поднесу-
ва извештајот 

О д јануари до 
крајо* на ме-
сецот А а »ој се 

поднесува 
извештајот 

/ ,, 



Среда, 19 мај 19641 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 21 — Страна 367 

ците и службениците на стопанските организации, 
не поднесуваат извештај по ова упатство. 

Исто така, извештај по ова упатство не подне-
суваат: 

а) помалите угостителски дуќани на кои, спо-
ред чл. 37 од Уредбата за угостителските претпри-
јатија и дуќани, не се применуваат прописите за 
пресметковните плати и за употребата на добив-
ката за плати; 

б) угостителските претпријатија и дуќани за 
кои народниот одбор на околијата (градот, градска-
та општина со одделни права) одредил платниот 
фонд да го формираат спрема чл. 41 ст. 2 под а) од 
Уредбата за угостителските претпријатија и ду-
ќани; 

в) помалите занаетчиски дуќани на кои, според 
чл. 34 од Уредбата за занаетчиските дуќани и за-
наетчиските претпријатија, не се применуваат про-
писите за пресметковните плати и за употребата на 
добивката за плати; 

г) земјоделските задруги на кои, според чл. 38 
од Уредбата за земјоделските задруги, не се при-
менуваат прописите за пресметковните плати. 

5) Со цел да се врши контрола над правилното 
внесување податоците во извештајот, стопанските 
организации се должни за секој работник односно 
службеник да Бодат индивидуална евиденција за 
времето проведено на работа. Работното време се 
внесува во извештајот врз основа на времето про-
ведено на работа без обѕир на саботниот ефект, 
било платата да се пресметува по време било по 
ефект (норма, акорд и ел.). 

6) Стопанските организации се должни во срок 
од 15 дена од денот на објавувањето рѓа ова упат-
ство да поднесат извештај за пресметковниот пла-
тен фонд за период од 1 јануари до 31 март 1554 
година. 

7) Народната банка на ФНРЈ нема да издава 
готовина за исплата на плати и аконтации на пла-
ти на работниците и службениците во текуштиот 
месец на оние стопански организации што не ќе 
поднесат извештај по ова упатство. 

8) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 4800 
30 април 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

238. 

Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53) а во 
врска со одредбите од Забелешката 7 кон тар. бр. 
82 од делот А на Тарифата за данокот на промет, 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПШИРИТ И АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЧКИ 

I. Шпирит (тар. бр. 78) 
1) За шшхрит (етил-алкохол) се смета дестилат 

на комина од скробни, шеќерни и од сите други 
материи. По исклучок, дестилатите од овошни ма-
терии, вино и од материите споменати во точ. 2 на 
одделот V од ова упатство не се сметаат за шпирит 
доколку не содржат повеќе од 55 % а л к о х о л н а 
Ч- 12°Р и ако производството се врши со обични на-
прави за печење. Но, овие дестилата! со над 55% 
алкохол се) сметаат за шпирит и кога се произве-
дуваат со обични казани. 

2) На прометот на алкохолни пијачки што се 
направени од шпирит на кој е платен данокот на 
промет, се плаќа данокот и по одделните тарифни 

броеви од Тарифата за данокот на промет што ва-
жат за односниот вид алкохолни пијачки. 

3) По најниската даночна норма (од точ. 1 на 
тар. бр. 78 од Тарифата за данокот на промет) се 
плаќа данокот на промет на шпирит: 

а) за потребите на воено-техничките заводи 
^производство на експлозив); 

б) за производство лекови во индустријата, но 
не и за правење лекови по рецептура; 

в) за производство алкохолен оцет; 
г) за денатуриран шпирит за горење. 
4) По највисоката даночна норма (од точ. 2 на 

тар. бр. 78 од Тарифата за данокот на промет) се 
плаќа данокот на промет на шпирит: 

а) за производство на колониска вода; 
б) за производство на сите други козметички 

средства; 
в) предопределен за широка потрошувачка во 

која се смета и употребата на шпирит за изработка 
лекови во апотеките и за продажба на шпирит БО 
апотеките, 

5) По намалената норма (од точ. 3 на тар. бр. 78 
од Тарифата за данокот на промет) се плаќа дано-
кот на промет на шпирит за сите други нарочно 
неепоменати цели во претходните точки, во кои 
спаѓа и употребата на шпирит за производство а л -
кохолни пијачки, за сите лабораториски потреба 
(испитување, анализа, конзервирање препарати), за 
потребите на наставата и обуката на студентите, за 
употреба во болници, домови за народно здравје и 
ел. (освен за изработка лекови по рецептура). 

6) За набавка и употреба на шпирит по најни-
ската или по намалената норма во смисла на точ. 3 
и 5 од ова упатство, потребно е одобрение од репу- ' 
б лички от државен секретаријат за работи на сто-
панството на чија територија ќе се употреби шпи-
ритот. 

Републичкиот државен секретаријат за работи 
на стопанството може ова овластеше да го прене-
се на секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор на околината или градот односно на градска-
та општина со одделни права. Во тој случај секре-
таријатот за стопанство на народниот одбор е дол-
жен котлите од издадените одобренија да ги испра-
ќа; до републичкиот државен секретаријат за ра -
боти на стопанството. 

Во одобрението од претходните ставови треба 
да се назначи времето за кое важат одобренијата, 
со тоа што срокот на важноста да не може да биде 
подолг од една година од денот на издавањето на 
одобрението. 

По исклучок од претходните ставови, за набав-
ка на шпирит денатуран со општо средство кој 
се употребува за горење, не е потребно одобрение. 

7) Одобрението за употреба на шпирит за це-
лите наведени во тон. 3 и 5 од ова упатство може 
да им се издава само на оние стопански организа-
ции, установи и дуќани што се овластени за врше-
ње дејноста за која се употребува шпиритот. Не е 
и оз волено отуѓување на шпиритот добавен врз о-
снова на одобрението за употреба во определени 
цели. 

8) Употребата на шпирит за целите од точ. 3 и 
5 од ова упатство подлежува на контрола од ф и -
нансискиот орган на надлежниот народен одбор на 
охоли јата, градот односно градската општина со од-
делни права (во натамошниот текст: на надлежниот 
финансиски орган). 

Корисникот на шпирит набавен врз основа на 
одобрение, должен е да води одделна евиденција 
за набавените и потрошените количини на шпирит. 
Евиденцијата треба да содржи следни податоци: 
а) број и датум на одобрението и количината на 
одобрениот шпирт4т; б) број и датум на фактурата 
и количината на набавениот шпирит (по секоја 
фактура одделно); в) датум на потрошувањето и 
количината на потрошениот шпирит во хл° и г) ко-
личина на добив ските производи. 

Покрај контролата на правилното трошење ка 
шпиритот, надлежниот финансиски орган прове-
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рува дали примени от шпирит е правилно дена ту-
рир&н. Во случај на сомнение треба да се земат 
мостри и да се испратат на анализа до најблиската 
хемиска лабораторија на државната установа. 

9) За целите од точките 3 и 5 од ова упатство 
шпиритот ќе се издава во денатурирана состојба, 
освен ако целите за кои се употребува шпиритот ке 
позволува ат денатурирање, што мора во одобрени-
ето да се спомене изрично. 

10) Шпирлтот за горење се денатурира со оп-
штото средство коз се состои од суров метил-алко-
хол и дрвен ќумур во волуменски сразмер 8 :0,5 (на 
8 литра метил-алкохол се додава 0,5 литра дрвно 
масло). Метил-алкохолот и дрвното масло мораат 
претходно да се измешаат и оваа мешавина се до-
дава во количина од 4 кг на секои 100 хл° шпириг 
што се денатурира. 

Кога се денатурира шпприт со општо сред-
ство мора да присуствува службеникот од надле-
жниот финансиски орган, кој за извршеното дека-
турмрање составува записник со следни податоци: 
а) количина и јачина на употребениот пширит и 
количина на општото средство; б) количина и ја-
чина на довршениот денатуриран шпирит и в) износ 
на данокот на промет. 

Денатурираниот шпирит за горење може да се 
пуш174!'! во промет со најмалу 90% јачина на + 15° Ц. 

Ако средството за денатурирање се меша БО 
фабриката за шпирит, службеник на надлежниот 
финансиски орган присуствува и кога се мешаат 
сре,•тетката и податоците ги внесува во записник. 

Анс средството се меша ка ј производителот на 
средството за декатурирање, при мешањето мора 
да присуствува службеник од финансискиот орган 
п р д л е в и за местото на производителот, кој за тоа 
составува записник. Во овој случај производителот 
но средството за денатурирање е должен кога го 
продава средството да назначи на фактурата дека 
мешањето на средството е извршено правилно. 

11) Шпиритот што е предопределен за про-
изводство на алкохолен оцет се денатурира со иста 
волуменска количина оцет со јачина од б% (100 л 
оцет со јачина 6% на 100 л шпирит), или со соод-
ветна количина оцет со поголема јачина. Денату-
рираљсто на шпиритот се врши веднаш по приемот 
во фабриката за оцет. При денатурирањето мера 
да присуствува службеник од надлежниот финан-
сиски орган. 

Шшѕритот се испраќа до фабриката за оцет со 
©превојница што ја издава фабриката за шпирит и 
која по И З В Р Ш Е Н И О Т прием и декатурираље треба 
да и' се вра ти па фабриката за шпирит со потврда 
од службеникот на надлежниот финансиски орган 
цп о го извршил д ен а т у рпр а њ его. 

Записникот за извршеното денатурирање се 
приложува како документ кон материјалното кни-
говодство на фабриката за оцет. 

12) Како средства за декатурирање шпирит за 
други цели освен напред споменатите, ќе се употре-
бува еден од следните производи, сметајќи за 100 
хл° итпирит што се денатурира и тоа: 

(1) етар 10%, 
(2) течен сапун на рицинусово масло 5%, 
(3) чист метил-алкохол 2%, 
(4) шелак 7%, 
(5) камфор 5%, 
(6) лизол 0,1%, 
(7) формални 5%, 
(8) ацетонско масло 6%, 

(9) тинктура на јод 0,5%, 
(10) животинско масло 0,025%, 
(11) олеинска киселина 5%, 
(12) бензол или бензин 10%. 
Корисниците што нарачуваат шпирит од фа-

бриката должни се да набават соодветно средство 
за денатурирање. Ако горе цитираните средства 
не и' одговараат на целта која треба шпиритот 
да се употреби, мож.& Ѕа се бара употреба на друго, 
по$|фДж> с р о д с ^ ^ ^ ш Ѕ Ц б мешавина на горе спо-
менатите (гмд усков да докаже со уве-

рение од хемиска лабораторија на државната уста-
нова дека предложеното средство е згодно за дена-
турирање. 

Видот на средството за денатурирање мора да 
се назначи во одобрението. 

Денатурирањето на шпиритот со горе наведе-
ните специјални средства се врши, по правило, во 
присуство на овластен службеник од надлежниот 
финансиски орган. Фабриката за шпигрит е должна 
да го извести финансискиот орган за времето кога 
треба да се изврши денатурирак>ето. Ако службе-
никот па надлежниот финансиски орган не дојде 
БО определеното време, ден атурирање то ќе го извр-
ши определениот службеник од фабриката за 
шпирит. 

Во записникот за извршеното денатурирање се 
внесува: број и датум на одобрението за употреба 
на шпиритот, назив на корисникот, количина на 
шпиритот и вид и количина на употребеното сред-
ство за денатурирање. Записникот се приложува кон 
копијата од одобрението за набавка на шпиритот, 
кое останува во фабриката за шпирит како доку-
мент за издаваше шпирит по намалена даночна 
норма. 

13) Фабриките за шпирит должни се во своето 
материјално книговодство да водат точно евиден-
ција за количините ка д ек ату рирани от шпирит во 
фабриката, како и за продажбата на денатурира-
ниот шпирит. 

14) За производство разни вештачки алкохолни 
пијачки може да се издава само чист рафиниран 
пширит. Овој шггирит може да се издава само врз 
основа на одобрението по точ. 6 и 7 од ова упат-
ство. 

Корисникот на одобрението за набавка шпирит 
е должен да ги води, покрај податоците пропиша-
ни во точ. 8 од ова упатство, уште и податоците за 
количината на добиените производи (алкохолни 
пијачки) по видовите и нивната јачина. 

При употребата на шпиритот за производство ал-
кохолни пијачки ќе »присуствува службеник од над-
лежниот финансиски орган. Овој службеник е дол-
жен да се увери за точноста на податоците внесени 
во евиденцијата, и тоа да го потврди во евиденци-
јата со својот потпис. 

Фабриките за шпирит што имаат погон за про-
изводство алкохолни пијачки должни се, исто така, 
во сето да постапуваат по одредбите од претходни-
те ставови. Шпиритот што е цредо пр ед е лен за про-
изводство алкохолни пијачки мора да се држи во 
просториите на погонот вон редовното складиште 
на фабриката за шпирит. 

При производството на алкохолни пијачки се 
признава како растур и контракција најмногу до 
3% од употребената количина шпирит. 

15) На количините шпирит набавени врз основа 
на одобренијата, за »кои корисникот не може да до-
каже со пропишаните евиденции дека ги потро-
шил за одобрените цели, корисникот мора да ја 
уплати разликата во данокот на промет до најви-
соката даночна норма. Уплатувањето на оваа раз-
лика не ја исклучува казната предвидена со Уред-
бата за данокот на промет. 

16) За потребите за воено-техничките заводи 
шпиритот може да се издава и во чиста состојба. 

17) Фабриките за шпирит се должни да водат 
во материјалното книговодство точни податоци за 
видовите и количините на употребените суровини и 
за количината на произведениот шпирит во хл°. Ако 
фабриката за шпирит има исправен апарат за ме-
рење произведените количини шпирит, податоците 
за производство ќе се внесуваат според покажува-
њето на апаратите; а ако нема таков апарат, пода-
тоците за производството ќе се внесуваат според 
другите податоци со кои се располага. 

Надлежниот финансиски орган е должен на 
крај на секој пресметковен период да ги провери и 
утврди количините на шпирит произведени во текот 
на пресметковниот период. 
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Во материјалното книговодство мора, исто така, 
да се води точна евиденција за секоја издадена 
количина шпирит за која и да е цел, па и за упо-
треба во самата фабрика. Во евиденцијата мораат 
да постојат податоци: за бројот на секој налог за из-
давање шпирит од складиштето, за бројот на факту-
рата —• ако е во прашање продажба за предопре-
деЛзноста за која шпиритот е издаден, за даночната 
нор|ѕа и за износот на данокот. Евиденцијата мора 
да се води одделно за секој вид шпирит (суров, ра-
финиран, преден и заден тек, данатуриран). 

Ако суровиот шпирит се испраќа до друга ф а -
брика заради рафиниране, мора да се испрати со 
спроводник, која со потврдата за приемот во ме-
стото на определувањето треба да и' се врати на 
фабриката што го испратила шпиритот. Ако шпи-
ритот се испраќа непосредно за извоз без плаќа-
ње данок, како документ за правдање ќе служи из-
возната пријава заверена од надлежната царинар-
ница. 

За шпиритот што е издаден по намалените да-
ночни норми како документ мора да се има копија-
та од одобрението врз основа на кое шпиритот е 
издаден и записник за извршеното денатурирање 
на шпиритот. Ако шпиритот претходно не е дена-
туриран, како документ ќе служи вратената спро-
водите а со потврдата на приемот и на извршеното 
»денатурирање. 

Корисникот на шпиритот издаден врз основа 
на одобрението должен е при набавката на н и т -
ри тот да поднесе 'оригинално одобрение и една (ко-
пија од истото. На оригинали ото одобрение фабри-
ката за шпирит со печат и потпис од одговорниот 
службеник ќе ги потврди количините шпирит што 
се земени, додека кор скокот приемот на одобре-
ната количина шгтирит ќе го потврди на копијата 
од одобрението. 

18) Суровиот шпирит што се р а ф интера во исто 
претпријатие или се испраќа до други фабрики на 
рафиниран^, не е подложен на плаќање данок. 

Исто така, не се плаќа данок на промет ако 
шпиритот се испраќа од фабриката непосредно за 
извоз. 

19) За секое издавање шпирит без плаќање да-
нок на промет или по ^намалени даночни норми, за 
кои нема документ за правдање, данокот на про-
мет ќе се пресмета и наплати по највисоката да-
ночна норма. 

20) Надлежните финансиски органи должни се 
повремено да за контролираат правилноста на пре-
сметувањето и наплатата на данокот на промет на 
издадените колиниќ^ шибрит. 

21) При годишното инзентарирање и пресмету-
вањето на данокот согласно чл. 22 од Уредбата за 
данокот на промет, надлежниот финансиски орган 
е должен да го утврди вкупното производство на 
шпирит во текот на годината и да го спореди со 
состојбата на запасите на шпиритот на кра ј на го-
дината и со вкупните количини пуштени во промет. 

22) Производство на шпирит со обични апарати 
за дестилација (казани за ракија) не е позволено. 
По исклучок, пршзводство па дестилат од овошни 
сурошши и вино змоЖе да се ѕрши и на посложени 

за печење по одобрение од републичкиот 
државен секретаријат за работи на стопанството 
(го**. 1 одделот V од ова упатство). 

II. Вештачки вина и шампањ (гар. бр. 79) 
1) Како вештачки вина се сметаат сите вина 

(специјални, дезер^ни, ап1^итивни, ароматизирани), 
на кои им е продаден алкохол, шеќер или други 
материи што иде тб определуваат видот. 

Ќако вештачки вила се сметаат и вината од 
типот „бисер" на кои им е предаден јатлен-диок-
сид или варена шира, доколку натискот во шиши-
њата не преминува 1 % атмосфера. Во спротивно, 
се сметаат како шампањ. 

вештачко ви^о не може да има повеќе од 20% 
шеќер нити повеќе од 20% алкохол. 

2) Како медицинско вино се смета винето чие 
приготвување и продажба се регулирани со про-
писите за апотеките и надзорот над прометот на 
лековите, без обѕир на јачината, содржината на ек-
стракти и другите состоиш*. 

3) При производството на вештачки вина мора 
да се постапува по точ. 12 на одделот I (Шпирпт) од 
ова упатство. 

4) Како шампањ се сметаат сите природни и 
вештачки пенливи вина во кои дошло до повторно 
вриење во шишињата или им е прида ден јатлен-
диокслд. Пропишаниот износч на данокот се упла-
тува при пуштањето во промет, без да се одбие 
уплатениот данок на обичното вино употребено за 
изработка на шампањот. 
III. Вештачки јаки алкохолни пијачки (тар. бр. 80) 

1) Како вештачки јаки алкохолни пијачки се 
сметаат ликерите и другите пијачки наведени во 
точ. 1 тар. бр. 80 од Тарифата за данокот на про-
мет, што се направени од мешавина ка шпирит, 
вински дестилат, ракија, шеќер, вода и разни аро-
матични и други материи што им го определуваат 
видот. 

2) Како други вештачки ракии се сметаат алко-
холните пијачки направени од мешавина на шпи-
рит, вински дестилат, ракија, вода и разни арома-
тични и други материи што им го определуваат ви-
дот. На овие пијачки може да им се придаде на ј -
многу 1% пржен шеќер (карамела) заради боја и 
вкус. Алкохолните пијачки со поголема содржина 
шеќер .се сметаат како ликери. 

Освен тоа, овде спаѓаат разблажениот шпирит 
или винскиот дестилат над 55% јачина кога ќе се 
разблажат и пуштат во промет како алкохолни пи-
јачки со помала јачина. 

3) При производството на овие пијачки мора да 
се постапува по точ. 12 одделот I (Шготрит) од ова 
упатство. 

IV. Природно вино (тар. бр. 81) 
1) Како природно вино од грозје се смета пи-

јачката што е производ од алкохолно вриење на 
шира од свежо или овенато грозје. 

Винската шира не се смета за вино и не е под-
ложна на данок додека трае вриењето. Но, по из-
вршениот попис на произведените количини вико, 
а најдоцна од 20 ноември, винската шира ќе се , 
смета за вино, без обѕир дали процесот на врие-
њето е завршен до тоа време или не. Ако се пре- , 
сече процесот на вриењето вештачки за да се пу-
шти производот во промет како безалкохолна пи-
јачка, на таков производ нема да се наплати данок 
по нормата што важи за вино и по извршениот 
попис, ако не содржи повеќе од 1% алкохол. 

Како вино што е подложно на данокот по овој 
тар. број, се смета и протекот и другите фини . 
природни вина. без обѕир на јачината, под услов 
при преработката и одгледувањето на вината да се 
употребуваат само оние материи што се позволени 
со односните прописи и алкохолната содржина на 
виното потекнува само од алкохол добивене со при-
роден тек на вриењето, без придавање ш и -
рит, шеќер или други материи споменати во точ. 1 
под II од ова упатство. Исто така се подложни на 
данок хибридните вина и вината предопределени 
за индустриската преработка (вина со недостаточна 
јачина и болни вина). 

2) Пријавите за произведените количини вино 
производителите мораат да ги поднесат до народ-
ниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа 
лозјето, веднаш по завршеното вриење а најдоцна 
до 20 ноември, писмено или усно. Писмените и Ја-
сните пријави се внесуваат во регистарот на при-
јавите на производителите на вино со следни пода-
тоци: а) реден број; б) презиме, име и број на ку-
ќата на производителот; в) број на членовите на 
домаќинството постари од 15 години; г) место и по-
в р ш н а на лозјето и; на лозава (питома или 
хибридна); д) преостанатите кблгѓчини на старо 
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вино; ѓ) количина па н ов опр оизведен ото вино и е) 
потпис на производител от. 

3) Народниот одбор на општината е должен на-
времено да го изработи планот ка пописот на вината 
за своето подрачје. По можноста и обемот на рабо-
тата треба да се формираат повеќе СКРШИ за вр-
шење попис. Секоја екипа мора да има потребни 
направи и материјал за мерење и еден стручен 
службеник што е способен да ја измери содржи-
ната во бурињата. Мерењето на произведените ко-
личини вико треба да се извиши, по правило, штом 
на подрачјето« на општината ќе се заврши вриењето 
на виното. Надлежниот финансиски орган ќе им 
укаже помош на народните одбори на општините 
во организацијата и извршувањето на пописот. 

4) При пописот на произведените 'количини 
мора да присуствува производителот или еден член 
од неговото домаќинство постар од 18 години, од-
носно лицето што е овластено да го застапува. 

Мерењето се врши со бочвомер или со сметање 
земајќи ги во обзир обемот и волуменот на садот, 
како и висината на течноста во него. Во записни-
кот за пописот мора да се назначи на кој начин е 
вршено мерењето. 

5) Во краткиот записник за прегледот треба да 
се внесат следните податоци: 

а) презиме и име на производителот; 
6) број на членовите на домаќинството постари 

од 15 години; 
в) преостанатите количини вино од поранешни-

те берења, рта кои е платен: данок; 
г) количини на новопроизведеното вино. 
Количините на хибридното и индустриското 

вико треба одделно да се евидентираат. Исто така 
треба да се настојува овие .вина да се држат во 
одделни садови: со ознаки. 

б) Записникот мораат да го потпишат произво-
дителот, односно неговиот застапник и службени-
ците што го извршиле мерењето. Записникот се со-
ставува во два примерка, од кои еден му се остава 
на производителот а вториот му се предава на на-
родниот одбор на општината. Ако производителот 
е неписмен, записникот ќе му се предаде на произ-
водителот во присуство на двајца сведоци што го 
потпишуваат записникот. 

7) Производителот може да подаде приговор на 
записникот во срок од три дена до народниот одбор 
на општината. Приговорот може да се подаде пи-
смено или усно. Решението по приговорот го доне-
сува народниот одбор на општината. 

8) Пријавата за количините на вино произве-
дени од земјоделските стопански организации (др-
жавните земјоделски стопанства и установите на 
производителите лозарски задруги и сел«анските 
работни задруги) ја поднесува до народниот одбор 
на општината одговорниот претставник на задру-
гата (на стопанството или установата) со истите по-
датоци како и под точ. 2). Членовите на ееланска 
работна задруга должни се да поднесат одделна 
пријава до народниот одбор ка општината за про-
изведените количини вино од суровини од еху кож-
ната. 

9) По завршеното мерење на произведените ко-
личини вино народниот одбор на општината ќе ги 
пополнува книгите на производителите на вино по 
образецот бр. 1 врз основа на податоците од запи-
сникот. Бо книгата на производителите можат да 
се внесат само оние количани вино што се утвр-
дени со записникот за пописот, или со дополнител-
ното премерување, еа кое, исто така, мора да се со-
стави САТИ,СИРИ:. ВО кингс.-;а ка производителите 
мера да се води одделна евиденција за винето од 
поранешните берења на кое е платен данок, а од-
делна за новопр©изведеното вино. 

Преостанатите количини БИНО ОД поранешните 
берења не можат да бидат признаени во количини 
поголеми од оние што се утврдени по заклучокот 
на книгите на производителите за минатата година. 

Виното од поранешните берења мора да се др .тги 
во одделни садови. 

10) Ако производителот нема поголеми количи-
ни вино од оние на кои има право да ги троши во 
домаќинството без да плаќа данок, нема да се во-
ведува во книгата на производи гените, туку запи-
сникот за извршениот преглед ќе се приложи кон: 
регистарот на пријавите на пропееодиталите. 

11) Кога се пополнува книгата на производите-
лите количините вино за домашно трошење без 
плаќање данок треба да се внесат во одделна ко-
лона. 

На производителите на природен прошек ќе им 
се одобри за трошење во домаќинството без пла-
ќање данок 1/5 од пропишаната количина обично 
вино што се одобрува по еден член на домаќинство-
то без плаќање на данок. Ако производителот им?, тг 
обично вино и прошек, може за домашно трошеле 
без да плаќа данок да ги задржи двете видеви 
БИНО, со тоа што секој литар прошек: да се пресме-
та како 5 литра обично вино. 

Како член на домаќинството на производителот 
во смисла на ова упатство се смета секое лин,е што 
постојано живее БО домаќинството, без обѕир на 
степенот на роднинството. Војниците на ЈНА до-
дека го служат воениот срок, учеканите и лицата 
што се наоѓаат на времена работа, се сметаат кг но 
да живеат постојано во домаќинството. 

12) Сопствениците и сосон ств ени цит е на ло? ја 
и членовите на нивното домаќинство што вршат и 
друго занимање а не само земјоделство, имаат црево 
да трошат соодветни количини на вино во дома-
ќинството без плаќање данок, ако го обработува? 
лсзјето сами или со членовите ка нивното домаќин-
ство. Ова право го им? ат и оние сопственици и со-
сопственици на лозја што обработуваат лозје со 
туѓа работна сила, ако немаат членови способни за 
работа поради инвалидност, болест, старост, мало-
летство, отслужување на воен срок или поради гу-
биток ка членовите во Народноослободителната 
војна. Овие факти мораат да се наведат во прија-
вата за произведените количини вино. 

13) Иеполжиите и з аку пу ва чите што обработу-
ваат лозје сами или со членовите на своето дома-
ќинство, се сметаат како производители и имаат 
право да трошат соодветни количини вино во до-
маќинството без плаќање данок, додека сопствени-
ците на лозјето во овој случај го немаат тоа право. 

14) Лозарските производители*! задруги и се-
ланеките работни задруги се должни кога го мерат 
задружното вико да поднесат во два примерка спи-
сок на домаќинствата на нивните задругари поста-
ри од 15 години. За оние членови на се лански -е 
работни задруги што имаат и вино од оку гениќ е-, т ѕ, 
задругата е должна да ги премер РХ произведените 
количини и да ги внесе во списокот, а исто таки и 
евентуалната разлика што треба да ја добијат ед 
задружното вино без плаќање данок.ако произве-
дените количини од окуќнината се послали од спие 
на кои имаат право без плаќање данок според бро-
јот на членовите ка домаќинството. По извршен:..та 
проверка еден заверен примером од списокот и' се 
враќа на задругата и по него ќе им се издава ви-
ното на членовите без плаќање данок, а вториот 
примерок се приложува коч книгата на производи-
телите. За евентуалната неточност иа поднесените 
податоци одговара задругата. 

15) Забрането е да се пушта виното во промет 
пред да се измерат пр оиз РЈ е дени те количини. 

16) Откога ќе се измерат произведените коли-
чини вино, производителите можат да го продаваат, 
со тоа што да мораат секоја продажба да му ја при-
јават на надлежниот народен одбор на општи-
ната. Ако виното им се продава на трговски прет-
пријатија, на задруги што се занимаваат со промет 
на алкохолни пијачки, како и на угостителски прет-
пријатија (државите, задружни и на општествените 
организации), данокот на промет на откупените ко-
личини ќе го уплатат овие претпријатија. Прода-
жбата мера да се внесе во соодветната колона во 
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кил! ата ла п р о и ѕ в о ^ т ^ ^ е . ' ЈЈа^Шнот за испраќање 
на виното во & и е случаи е пропишан во точ. 25 од 
ова упатство. 

Лазо пјрф&ажбата иџ се врши на приватни уго-
стителски дураки, на други стопански: организации 
и установи (што не се напред споменати), како и 
на &ите потрошувачи, производителот е должен 
продажбата да му ја пријави на надлежниот наро-
ден одбор ка општината и веднаш да го уплати да-
нокот на промет на продадените количини. И овие 
количини мораат да се внесат во соодветната ко-
лона на книгата на производителите, 

17) Пресметувањето на произведените количини 
вино и задолжувањето со данокот на промет се 
врши веднаш по завршениот попис на произведените 
количини, а најдоцна до 25 декември, офсоѓа ќе се 
внесат си^е потребни податоци во книгата на про-
изводителите. 

18) Како кало и растур од денот на производ-
ството па до пресметувањето се признаваат при 
пресметувањето следните количини: 

а) како кало (талог) при првото преточу-
вање — 5% 

б) како растур до крајот на производна-
та година 1% 

В к у п н о 6% 
19) Пресметувањето и задолжувањето со дано-

кот на промет се врши на тој начин што од вкуп-
ната произведена количина вино утврдена со ме-
рење се одбиваат: 

а) кало и растур од 6%, 
б) одобрените количини за трошење во дома-

ќинството на производителот, 
в) количините вино што им се продадени на 

претпријатијата од ст. 1 точ. 16 на ова упатство 
пред да се изврши пресметувањето, 

г) количините вино што им се продадени на 
други купувачи и на кои производителот го упла-
тил данокот при продажбата. 

(На пр.: ка ј производителот е утврдено произ-
водство од 10.000 л вино. Од тоа се одбиваат: 

а) 6% кало и растур 600 л 
б) одобрените количини за трошење без 

плаќање данок за 4 члена на дома-
ќинството по 120 л 480 л 

в) продадено на претпријатијата без 
наплата па данок по ст. 1 тог1. 16 од 
ова упатство — — — 1.500 л 

г) продадено на други купувачи со на-
плата на данокот — 600 л 

В к у п н о : 3.180 л 
Кога ќе се одбие оваа количина од вкупното про-

изводство од 10.000 л, останува 6.320 л, на кои се за-
должува производителот со данокот по определе-
ната даночна норма). 

Ка?:о продадени количини споменати под в) и 
г) од оваа точна можат да се одбијат само оние што 
до денот на пресметувањето се пријавени и внесени 
во книгата на производителите. 

20) Податоците за извршеното пресметување се 
внесуваат ЕО определени колони во книгата на про-
изводителите и производителот се известува за тоа. 

Приговор на извршеното пресметување ш задол-
жување со данкот може да се подаде до надлежниот 
народен одбор на општината во срок од 15 дена по 
соопштувањето. 

21) По завршеното пресметување и задолжување 
со данокот на промет производителот, по правило, е 
должен данокот на премет да го уплатува на про-
дадените количини вино при секоја продажба, до-
колку продажбата не им е извршена на претпри-
јатијата од ст. 1 точ. 16 од ова упатство. Постап-
ката за пријавувањето и продажбата е пропишана 
во точ. 25 од ева упатство. 

По исклучок од горниот став, надлежниот фи-
нансиери орган може да нареди и наплата на акон-
тациите на задолжениот данок на промет -ако ви-
ното не се продава рамномерно или ако се конста-
тира воздржување од продажбата. Уплатата на 

Број 21 — Страна 371 

аконтацијата може да се определи на кра ј на поод-
делните квартали, а во сразмер со вкупното задол-
жување на данокот. 

22) По исклучок од горните одредби, државните 
земјоделски стопанства и производителите лозар-
ски задруги, како и селанските работни задруги 
што го преработуваат виното во задружна визба, 
плаќаат данок на промет на природно вино од соп-
ственото производство во моментот на реализаци-
јата (продажбата), односно во моментот на троше-
њето при преработката на виното во други произ-
води, а тоа во сето на начинот и по прописите што 
важат за плаќање данок на промет. За произведе-
ните и отуѓените количини вино мора да се води 
точна евиденција во материјалното книговодство, 
која мора да се сложува со состојбата во визбата. 
Во поглед на пресметувањето и уплатата на дано-
кот во овие случаи се признава фактичкото кало и 
растур на виното, но најмногу до пропишаните ко-
личини во точ. 18 и 34 од ова упатство, со тоа што 
стопанствата и задругите се должни најмалку ед-
наш годишно (при секое инвентарирање) да го пре-
сметаат и уплатат данокот на евентуалниот вишок 
на кало и растур над пропишаните количини. 

23) Производителите на вино од купени или од 
по кој ЈИ да е основ набавени суровини должни се 
да поднесат пријава до надлежниот народен одбор 
на општината веднаш по завршеното производ е ТЕО 
на виното, а најдоцна до 20 ноември. Народниот 
одбор на општината ќе ги измери произведените 
количини вино и од нив ќе одбие 5 % како талог, 
при првото преточување и 1% како растур, а з а 
остатокот ќе издаде налог да се уплати данок на 
промет во срок од 10 дена. Овие производители 
нема да се воведуваат во книгата на производите-
лите, туку во одделен список со определени пода-
тоци: а) презиме и име односно назив на претпри-
јатието и седиште; б) пријавени количини вино; в) 
количини утврдени со мерење; г) кало и растур од« 
6%; д) количини на кои е платен данок на промет 
и сума на платениот данок, со назначување бројот 
на издадената потврда. Ка овие производители но 
може да им се одобри вино без плаќање данок за/ 
трошење во домаќинството. 

24) Секоја продажба и отуѓување на вино по 
која и да е основа производителот е должен да му, 
ја пријави на надлежниот народен одбор на општи-
ната. 

Ако продажбата им се врши на трговските 
претпријатија за промет со алкохолни пијачки, на 
задругите што се занимаваат со промет на алко-
холни пијачки и на угостителските претпријатија 
(државни, задружни и на општествените организа-
ции), обврската за пријавување паѓа и на купува-
чот. Претставникот на ова претпријатие односно на 
задругата е должен да му го покаже на надлежниот 
народен одбор на општината овластеното од до-
т и ч н о г претпријатие да набавува вино, заверено 
со потпис од раководителот и со печат од претпри-
јатието. 

25) По примената пријава од претходната точка 
народниот одбор на општината ќе ја пополни спро-
водницата по образецот бр. 4 во три примерци. Во 
сироводницата ќе се назначи: називот и седиштето 
на претпријатието што го врши откупот, името и 
местото на производителот што го продал виното, 
количините на продаденото вино и бројот на смет-
ката на која треба да се уплати данокот, со назна-
чување филијалата на Народната банка надлежна 
за местото (околината) во кое се врши откупот. 
Освен тоа, во спроводницата треба да се назначи и 
видот на превозното средство, како и срокот до 
кота важи спроводницата за превоз на виното во 
местото на определувањето. 

26) По приемот на виното претпријатието што 
го врши откупот е должно да го уплати данокот на 
промет во определени срокови со вирмански налог 
на сметка на онаа филијала на Народната банка 
што е надлежна за околијата во која е извршен 
откупот, и тоа за секоја спроводник одделно. На 
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делот од вирманскиот налог што е предонределен 
за финансискиот орган м^ра да се паз:-:?чи името 
и местото на производителот што го продал виното 
и количината на виното на која се плаќа данок. 
Признаницата за уплата на данокот мора да се при-
ложи кен спроводиицата и да се чува како доку-
мент за платениот данок па набавената количина 
вино. Данокот мера да се уплатува во сроковите 
што се пропишани за уплатување на данокот на 
промет. 

27) Дупликатот од спроводницата народниот од-
бор на о п ш т и н а т а е должен да го упати до надле-
жниот финансиски орган заради контрола за упла-
тата на данокот. Надлежниот финансиски орган ќе 
гч држи во евиденција овие сроводници и по прие-
мот на извештајот за уплатата од филијалата на 
Народната банка ќе му ја врати спроводницата на 
народниот1 одбор на општината со потврда за извр-
шената уплата. Народниот одбор на општината е 
должен да ги внесе податоците за уплатата на да-
нокот во книгата на производителите, а спроводни-
гата да ја приложи кон третиот примерок што 
е:танал во блокот заради контрола. 

28) Ако за поодделни спроводници не стаса из-
вештајот за извршената уплата ни во срок од 30 
дена, ќе се рекламира наплатата преку финанси-
скиот орган надлежен за местото на купувачот. 

29) За сите продажби Б И Н О на приватните уго-
стителски лукаш!, на потрошувачи или на други 
претпријатија, освен споменатите во тон. 24 од ова 
упатство, производителот е должен да му ја при-
јави продажбата на надлежниот народен одбор на 
општината и веднаш да го уплати данокот на про-
мет .На производителот му се издава потврда по 
уплатата по образецот бр. 3 и податоците се вне-
суваат во соодветните колони во книгата на про-
изводителите. 

Наплатените суми како данок на промет народ-
ниот одбор на општината ќе ги уплатува при над-
лежната филијала на Народната банка најмалку 
еднац1 неделно. На уплатницата и признаницата 
мораат да се внесат броевите од потврдите до кои 
се однесува уплатата. Ако производителот го носи 
виното заради продажба на пазар, мора со себе да 
носи било потврда за платениот данок за вино, 
било потврда дека односната количина вино не е 
подложна на данок, бидејќи произлегува од оние 
количини БИНО што се одобрени за трошење во до-
маќинството без плаќање данок. На потврдата мора 
да се стави срокот до кога важи. 

30) Количините вино што им се одобрени на про-
изводителите за трошење во домаќинството произ-
водителот може да ги пушти и во промет без пла-
ќање данок. Но, производителот е должен да му го 
пријави на надлежниот народен одбор на општи-
ната секое отуѓување и на овие количини вино. 

Ако е во прашање продажба на Б И Н О на прет-
пријатијата од ст. 1 тон. 16 од ова упатство, народ-
ниот одбор на општината по примената пријава ќе 
му издаде на производителот потврда дека се про-
даваат количини вино што се ослободени од пла-
ќање данок и купувачот не е доллсен на уплатување 
данок. Производите лот ќе му ја предаде оваа пот-
врда на купувачот кој ќе ја чува како документ за 
набавените количини вино на кои не е платен данок. 

Народниот одбор на општината ќе ги одбие про-
дадениве количини вино од вкупната количина што 
му била одобрена на дотичниот производи гел за тро-
шење во домаќинството, и тоа ќе го забележи во 
киш ата па производителите. 

Народниот одбор на општината е должен да води 
сметка вкупно продадените количини вино без пла-
ќање данок да не можат да бидат поголеми од опие 
што му се одобрени на дотичниот производител за 
трошење во домаќинството без плаќање данок. 

31) Претпријатијата што набавуваат хибридно 
или индустриско пино од п ро РЈ з в од ите л от заради пре-
работка во дестилат, мораат производството на де-
стилате^ да му го пријават на надлежниот финан-
сиски орган. Во пријавата мораат точно да ги на-

значат количините вино пр ед оир ед елени за прера-
ботка и да̂  приложат признаница за платениот д&нок 
на тие количини вино. Надлежниот финансиски ор-
ган ќе го одобри производството општа ќе ги провери 
пријавените количини и доказите за платениот да-
нок. Службеникот на финансискиот орган ќе при-
суствува (по можност) при производството и по. 
завршетокот ќе ги утврди точно произведените ко-
личини дестилат и ќе го (пресмета данокот на про-
мет по нормата што важи за дестилЗтот (т.е. ако е 
под 55% јачина по нормата за природна ракија, а 
ако е над 55% по нормата за нширит). Службеникот 
што го врши (пресметувањето мора да се увери дали 
употребената количина вино и' одговара на коли-
чината на доживениот дестилат (количина во мели-
та ниг=:колинина во хл° намалена за губиток: од 1,2%] 
во алкохолната содржина при производството). При 
пресметувањето данокот на добивениот дестилат, ќе 
се (признае уплатениот данок на употребените ко-
личини в ино, со тоа што позитивната разлика мора 
претпријатието веднаш да ја уплати а на н а ј т и в -
ката разлика да има право на враќање. 

За пресметувањето се составува записник во два 
примерка во кој мораат да се внесат сите податоци 
потребни за пресметување и уплата на данокот. 

Вака ќе се постати и во случај кога дестилатот се 
произведува од вино кое ќе се расипе во прометот 
и ќе се употреби за дестилат. 

Ако хибридно вино не се набавува непофедно 
од производителот, туку од друго претпријатие, пла-
тениот данок на (промет на вино ќе се признае само 
во случај ако финансискиот орган надлежен за 
местото на продавачот ќе издаде по извршената про-
верка уверение за платениот данок на купените ко-
личини вино. 

32) Доколку виното со кое е задолжен произ-
водителот со данок во текот на годината ќе се раси-
пе тако што да стане неупотребливо за пијачка и за 
производство на дестилат, може да се отпише з а -
должениот данок на промет ако станицата за испи-
тување вино утврди со анализа дека е неупотре-
бливо за употреба и за преработка. Производи-
телот е должен да му ги пријави таквите количини: 
на народниот одбор на општината. Службеникот од 
народниот одбор на општината ќе ги утврди точно 
количините на расипаното вино и ќе земе од него 
мостри за анализа кои ќе ги запечати и завери со 
својот потпис. За мерењето на виното и земањето 
мостри ќе се состави краток записник и ќе се при-
ложи кон книгата на производителите. Ако се утвр-
ди со анализа дека виното навистина е неспособно за 
употреба, одлуката за отпис ќе ја донесе народниот 
одбор на оатштината и ќе изврши соодветно раздол-
жување со данокот по книгата на производителите. 

33) Производителот што има визба во местото 
на живеењето, а лојзе на подрачје на друга општи-
на, виното од лојзето може да го пренесува во ви-
збата со потврда од народниот одбор ка општината 
на чие подрачје се наоѓа лојзето за тоа дека про-
изведените количини вино не се внесени во книгата 
на производителите на таа општина. Во тзј случај 
производилетот ќе биде воведен во книгата на про-
изводителите на народниот одбор на општината во 
која живее. Но, ако визбата се наоѓа во лојзето вон 
смее гого па живеењето, производителот ќе биде во-
веден во книгата на производителите на народниот 
одбор на општината во која се наоѓа лоз јото и 
визбата. 

34) Ако производителот врши второ преточување 
на виното, должен е да му поднесе п р и з в а на на-
родниот одбор на општината пред да почне прето-
чувањето. Пријавата ќе се внесе шо книгата на 
производителите и наедно ќе се забележи и количи-
ната вино што ја има производителот ка ј нето во тоа 
време. Во тој случај при конечното пресметување на 
данокот ќе се признаат 2% кало на оние количини 
вино што се прет очув а ни. 

35) Производителот има право да го прегледа 
ка ј надлежната општина својот лист на книгата на 
производителот и да бара да се извршат? евент^-
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ситни икзправки (во задолжувањето или раздолжу-
вање ето) врз основа на документите што ш има ка ј 
него или што се приложени кон книгата. 

36) Како производна година се смета времето 
од пописот на виното во една година до новото 
бјерец>е, односно до пописот на произведените ко-
личини вино во идната година. 

37) Во почетног на октомври секоја година на-
родниот одбор на општината ќе изврши конечна 
пресметување и наплата на данокот на промет на 
произведеното вино во текуштата производна го-
дева ка ј сите приватни производители (земјоделци) 
# с&ланските работни задруги. 

Пресметувањето ќе се изврши на тој начин што 
ќе се заклучат книгите на производителите и утвр-
дат преостанатите количини вино што не се прода-
дени и на кои не е зчтлатен данок. 

Од количините вино за кои производителот е за-
должел со данок на промет претходно треба да 
|се одбијат сите продадени количини во текот на 
Производната година, на кои е данокот пресметан 
и уплатен. При ова ќе се земаат во обѕир и оние 
количини за кои е издадена спроводник но уште 
не стасал извештајот за уплатата. 

По одбивање продадаиите количини и количи-
ните како растур при второто преточување на про-
изводителот, ќе му се издаде налог за уплата на 
данокот на преоѓаните количини вино. 

Данокот на промет на овие количини треба да 
се заклати во срок од 15 дена по приемот на налогот. 

38) Книгата на производител ите треба и натаму 
да се држи во евиденција за да се внесат станатите 
измени до денот на пописот на новопр ои з в е д ените 
количини. Кога се оснива ов а книга на произво-
дителите, податоците од старата книга ќе се прене-
сат во новата. 

При пописот на произведените количини од 
новото берење, ќе се провери ка ј секој производи-
тел дали количините старо вино, за кои е утврдено 
упоред книгата на производителот дека се наоѓаат 
јшгге ка ј него, и' одговараат на фактичката состој-
ба и на /пријавата што ја поднел производителот 
пред пописот. 

Ако при пописот се најдат ка ј производителот 
поголеми количини старо вино од оние за кои про-
изводителот уплатил данок по пресметката (земајќи 
ти во обѕир и пријавените количини по пресмету-
вањето до денот на пописот), тој вишок ќе се попише 
при пописот на виното од ново берење. Освен 'тоа, 
{против таков производител ќе се поведе постапеа 
за делото даночен прекршок. 

39) ^Ако производителот при кој по дефини-
тивната пресметка ќе се најдат поголеми колики. 
вино одошто би требало да ги и?*!а врз основа на 
пресметката, ги пријави тие количини сам заради 
дополнителна пресметка и уплата на данокот^ нема 

се води никаква постапка. 
40) Ако произв одате лот не го плати данокот или 

определената аконтација во пропишаниот срот:, на-

Р' ДНЈ^ОТ одбор на општината ќе пристапи кон к а -
&та на данокот на промет односно па аконтаци-
ја по прописите што важат за присилна наплата 
данокот, земајќи ги во пописот во прв ред соод-

ветните количини вико. 
4,1) При продажбата на старо вино (од поране-

шните берења) на кое е уплатен данок на промет, 
Народниот одбор па општината откога ќе провери 
Ќе му издаде на купувачот место спроѕодкица (ако 
е збор за купувачите од ст. 1 точ. 16 од ова упат-
ство) потврда за платениот данок. И за предавањето 
на старо вино мора да се води точна евиденција 
рб книгата на производителите. На потврдата што 
му се издава на купувачот и на дуп ЛИГЕ тот што 
Останува во блокот мора да се назначи бројот на 
оригиналната потврда што ја добил производителот 
откога го уплатил данокот. На потврдата мора да 
се стави ознаката „дупликат од потврдата за купу-
вачот". 

4Џ) Трговските претпријатија и дуќани, задру-
жните продавници и угостителските дуќани, како и 
дате ЛМа, ујдадавде и организации што се занима-

ваат со трговија и со точење вино, мораат во сво-
ето редовно книговодство или во одделна книга 
да водат точни податоци за дневниот промет па 
вино, т.е. секидневно мора да се забележува на-
бавката и отуѓувањето на виното. Состојбата во ма-
гацинот мора да се сложува со состојбата по книгите. 

За секоја набавка вино мора да се има како 
документ или фактура од претпријатието, држа-
вното стопанство или од задругата од која е в тин ото 
набавено, или опров оди ица со признаница за пла-
тениот данок ако виното е набавено непосредно 
од производителот. 

Надлежниот финансиски орган е должен на ј -
малку двапати годишно да го контролира ползува-
њето со вино к а ј сите производителни, трговски и 
угостителски претпријатија, односно кај сите он:ге 
што точат пијачки. 

43) Финансиската инспекција на надлежниот 
народен одбор е должен да. води сметка општините 
да го Пресметуваат и наплатуваат данокот на про-
мет на вино правилно и во сето да се држат кок 
одредбите од ова упатство. 

V. Природна ракија (тар. бр. 82) 
1) Како природна ракија се смета пијачка до-

бивена со дестилација на превриени комити од све-
жо овошје, грозје, вино, винска шира и вински талог, 
која покрај содржината на етил алкохол има ка-
рактеристични особини на суровините од кои е 

произведена а не преминува јачина од 55% алко-
хол на +15°Ц, и чија дестилација е извршена на 
казани за ракија. Производство на дестилат (со 

посложени направи за печење ракија може да се 
врши по одобрение од републичкиот државе« се-
кретаријат за работи на стопанството, кој ќе испи-
та дали ракијата произведена со такви капри зи 
ги исполнува горе споменатите услови. 

2) Дестилатите од плодови што содржат с к р о т и 
материи (пченка, компир, жито и ел.), потеа до-
сти латите од дињи, лубеницу тикви, шеќерна рела 
и шеќерен сирак, како и дестилатите од мешавини: 
ва овие плодови со овошје, се сметаат, исто така, 
за ракија и се подложни на данокот по овој тлр. 
бр. ако немаат поголема јачина од 55% алкохол п 
ако не се произведуваат во фабриките за шпирић 

Бидејќи сите дестилата што се добиваат со 
технички инсталации обичаен и во фабриките ^а 
шпирит ги имаат сите особини на шпирит (алкохол), 
без обѕир на видот на суровион ата од која се про-
изведуваат, овие дестилата не можат да се сметаат* 
за ракија, чија основна карактеристика е вкус?-" и 
миризбата на суровината и особина во непроменета 
состојба да може да се употреби за пијачка. По-
крај оваа разлика во квалитетот на производите ме-
ѓу шпиритот и ракијата има разлика во даночната 
норма, што бара да се разграничат точно овие дна 
произведи. 

3) Не се смета дека ракијата ги загубила карак-
теристичните особини ако и' се придава разно дома-
шно растение или плодови, под услов да не сг при-
даваат никакви други зачини (ееенции, етерски ма-
сла, екстракти) ниту шеќер /нановача, клековачу 
треварица, ореовача и ел.). 

Нема да се смета за загадување , ако на ракијата 
и' се прида де најмногу 1% пржен шеќер (карамела) 
заради боја. 

4) Де стил атот на вишо — вињак што се про-
изведува на начинот пропишан во точ. 1) и по про-
изводството се држи во дабови буриња за да добие 
боја и вкус (на типот коњак) е подлежен на данокот 
по овој тар. број. 

5) Ако јачината на ракијата не може да се 
утврди со алкохолометар, ќе се смета дека мека 
ракија содржи 25% алкохол, а лута 40%. Овој на-
чин за пресметување јачината на ракијата може да 
се примени само во исклучителни случаи, зашто 
може да дојде до големи несложувзња при пре-
сметувањето на произведените и отуѓените количи-
ни ракија и при пресметувањето на данокот. 

6) Сите производители на ракија и на каков 
и да е друг дестилат што е подложен на данокот 
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по овој тар. број, без обѕир на суровините од кои 
се произведува, должни се пред да почне производ-
ството да поднесат до народниот одбор на општината 
пријава за производството. Пријавата може да се 
поднесе писмено или усно. Писмените и усните при-
јави се внесуваат во регистарот на пријавите на 
производителите на ракија, со следни податоци: а) 
реден број; б) презиме, име и број на куќата на 
производителот; в) број на членовите на фамилијата 
постари од 13 години; г) место и ден на производ-
ството; д) вид и количина на суровините (комина;; 
ѓ) презиме, име и место на сопственикот на казан от; 
и е) потпис на производителот. Народниот одбор на 
општината по можност ќе го провери видот и коли-
чината на суровините и ќе го контролира самото 
производство. 

7) По завршетокот на производството општи-
ната ќе испрати службеник кој треба да ја утврди 
точно количината и јачината на произведената ра-
кија. 

При мерењето мора да присуствува производи-
телот или еден член од домаќинството постар од 
18 години, односно друго овластено лице. Ако про-
изводителот и членовите на домаќинството не се 
писмени, мерењето ќе се изврши во присуство на 
двајца сведоци што го потпишуваат записникот. 

8) Сопствениците на поголеми казани за произ-
водство ракија што им ги најмуваат на други лица, 
треба по можност да се снабдат со баждарени со-
бирни садови во кои тече ракијата од ладилницата. 
Цевката помеѓу ладилницата и себичниот сад треба 
да биде направена за пломбирани или печатење, а 
исто така и отворот на собирниот сад, за да се оне-
возможи одведување на ракијата вон собирниот сад 
и отворање на самиот собиран сад. На тој начин ќе 
биде обезбедена правилната наплата на данокот на 
сите произведени количини, а пресметувањето на 
данокот ќе се врши кога ќе се наполни собирниот 
сад или кога ќе се заврши производството. За про-
изводство на вински дестилат мора да се употреби 
собирон сад. 

9) Ако температурата во моментот на мерењето 
на произведената количина ракија е значително 
повисока или пониска од нормалната ( + 12° Реоми-
рови или + 15° Целзиус сои), потребно е измерената 
привидна запремина (волумен) да се поправи со 
редукциони таблици и да се изнајде вистинската 
запремина. 

Јачината на ракијата односно даночната основа 
(хектолитарски степен) може да се утврди само со 
мерење со алкохолоадетар со тоа што привидната 
јачина утврдена на алкохол ©метарот, со редукци-
они таблици, да се доведе на вистинска јачина при 
нормална температура од +12° Реомирови или 
+ 15° Целзиуоови. Само на овој начин утврдената 
вистинска јачина и количина на хектолитарските 
степени може да служи за даночна оси е за. Ако 
алкохолометарот има поделба според Целзиусовата 
скала, а редукцисните таблици се изработени за 
температура по Реомировата скала, прво треба да 
се претворат Целзиусовите степени во Реомирови 
множејќи ги со 4/5 "(100° Целзиусови = 80° Ресми-
рови). На пример: 

4 100 
+25°Ц Х у Х у - 20° Р. 

Обрнато, ако треба Реомировите степени да се пре-
творат во Целзиусови треба да се множат со 5/4 
На пример: 

+ 15°Р X = -Ј - - 18,75° - 19°Ц. 

Еден степен јачина претставува 10 см3 (стот дел 
од литар) чист алкохол, а еден хектолитарски сте-
лен (хл°) се состои од 1000 ку Сни сантиметри (1 ку-
бен дециметар) односно 1 литар чист алкохол. На 
пример: 1 литар ракија 25% јачина содржи 250 см* 
чист алкохол односно 0,25 хл°. Спрема тоа, 100 ли-
тра ракија 25% јачина содржи 25 хл° (25 литра) ал -
кохол и- 75 литра вода. 

Само во исклучителни случаи, кога не може да 
се набави алкохолометар за пресметка ва данокот 
може да се земе како средна јачина на мека ракија 
25%, а на лута 40%. Но, и во тие случаи волуменот? 
на ракијата мора да се утврди што поточно. Во за-
писникот за мерењето на ракијата мора да се на-
значи дали јачината е утврдена со алкохолометар 
или како основа за пресметувањето е земена средна-
та јачина. Кога мерењето на ракијата се врши во 
време кога температурата значително отстапува од 
средната и ако при тоа не се земе во обѕир разли-
ката во температурата, тоа може да доведе до мно-
гу големи разлики во хл° особено, ако поради не-
достаток на алкохол ометам се зема како основ сред-
ната јачина. На овој начин ќе се појават големи 
разлики меѓу произведените и отуѓените количини 
ракија. На пример: ако алкохол ©метарот покажува 
45%, ова наедно претставува вистинска јачина на 
ракијата само ако температурата во време на ме-
рењето е нормална, т.е. +12° Р или 15° Ц. Но, 
ако во време на мерењето температурата изнесува 

25° Р, п р о ч и т а ј т е 45% јачина на алкохол о л т а -
рот претставуваат вистинска јачина од 38,6% а 
кога температурата би изнесувала — 5 ° Р тогаш ви-
стинската јачина изнесува 52,9%. Разликата во за-
премината во однос на нормалната температура из-
несува на + 25°Р —1,2 л од секои 100 л. а при тем-
пературата — 5° Р + 1 , 2 л од секои 100 л, што значи 
ако ракијата со 45% вистинска јачина нЗ нормална 
температура има запремина од 1.000 л, оваа иста 
количина ракија од 450 хл° на температура од 
Ч- 25° Р има запремина од 1012 л, а на температура 
од — 9 8 5 л (зашто алкохолот на топлината се 
шири, а (при студот се собира). 

10) Утврдувањето на произведената количина и 
јачината на ракијата ќе се врши записнички по обра-
зецот бр. 6. Записникот се составува во два при-
мерка, од кои еден му се остава на производителот, 
а вториот му се предава на на|родниот одбор на оп-
штината и се приложува кон книгата на производ 
дителите на ракија. Записникот го потпишува про-
изводителот, односно неговиот застапник и службе-
ниците што го извршиле мерењето. Производителот 
може да подаде приговор на записник во срок од 
10 дена до народниот одбор на општината. Приго-
ворот може да се подаде писмено или усно. Реше-
нието по приговорот го донесува народниот одбор 
на општината. 

11) Пријавата за производство на ракија од 
страна на земјоделските стопански организации 
(државните земјоделски стопанства и установи, 
производител ките лозарски задруги и (планските 
работни задруги, ја поднесува до народниот одбор 
на општината одговорниот претставник од таа ор-
ганизација (од задругата, од државното стопанство 
односно од установата), со истите податоци како и 
под точ. 6. 

Членовите на селански работни задруги што 
произведуваат ракија од суровини, од оку Скината, 
должни се да поднесат одделна пријава со сите 
податоци и во истиот срок како под точ. 6. 

12) Врз основа на записникот народниот одбор 
на општината ја пополнува книгата на производи-
телите на ракија, што ја води по образецот 2. Отко-
га ќе се забележат произведените количини ракида 
во книгата на производителите, во се ОДЕ етна к; -
лена ќе се внесат количините одобрени за трошење 
во домаќинството без плаќање данок. Ако произво-
дителот нема поголеми количини ракија од оние 
на кои има право за трошење во домаќинството без 
плаќање данок, нема да се воведува во книгата на 
производителите, туку записникот ќе се приложи 
кон решета рот на пријавите на пр ои ѕвоните лите, 
со назначување ХОЈГГЈЧТПП ракија во 
литри и хелт златарски сте лени. 

Бројот на членовите ^та домаќинството на про-
изводителот се утврдува при мерењето на произве-
дените количини и тоа се внесува во записник. 
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13) Во поглед на одобрувањето на количината 
на ракија за трошење во домаќинството без плаќа-
ње данок, важат соодветните одредби од точ. 11 и 
12 од одделот IV — Природно вино. 

14) .Козарско - производителите задруги и со-
лунските работни задруги должни се при мерењето 
на задружната ракија да поднесат во два примерка 
список на домаќинствата на своите задругари со 
бројот на членовите постари од 18 години. За оние 
членови на задругата што имаат ракија од суро-
вини од окуќнина, во списокот треба да се внесат 
и количините ракија добивени од суровините од 
окуќнината, како и евентуалната разлика што тре-
ба да ја добијат од задружната ракија, ако коли-
чините добивени од окуќнината се помали од оние 
на кои имаат право според бројот на членовите на 
домаќинството. Откога ќе се провери поднесениот 
список, еден заверен примерок ед списокот и' се вра-
ќа на задругата и по него ќе ош се издава ракија на 
[членовите, а вториот примерок се приложува кон 
книгата на производителите. 

15) Ако еден производител произведува ракија 
повеќе пати во текот на производната година, ќе му 
се пресмета количината за трошење во домаќинството 
при првото производство. При подоцнежните произ-
водства ќе му се пресмета само разликата, ако при 
првото производство немало достаточно произведена 
ракија да ја покрие домашната потрошувачка. 

16) Во срок од 15 дена по завршено то производ-
ство на ракија и мерењето на произведените коли-
чини надлежниот народен одбор на општината е 
должен да изврши пресметување на произведените 
количини ракија и задолжување со данокот на 
промет. 

Пресметувањето ќе се врши на тој начин што од 
вкупно произведените количини ракија, утврдени со 
мерење според записникот ќе се одбие: 

а) рало и растур од 2%; и 
б) одобрените количини за трошење во дома-

ќинството според бројот на членовите на домаќин-
ството постари од 18 години. 

17) Со преостанатите количини ракија произво-
дителот ќе се задолжи и ќе се пресмета данокот 
на промет според пропишаната норма. 

18) Забрането е дај се продава ракија пред да се 
изврши пресметувањето и задолжувањето со да чо-
кот на промет. 

19) Бидејќи производството на ракија може да 
се врши неколку пати во текот на една производна 
година, според времето на зреењето на поодделни 
суровини, пресметување на произведените количи-
ни и задолжувањето со данокот на промет ќе се 
врши) при секое производство. 

20) Податоците за пресметувањето на данокот на 
промет ќе се внесат во книгата на производителите 
при секое пресметување и наедно ќе се приложи и 
записникот за утврдување на произведените коли-
чини ракија. 

21) Сопственикот на казан за ракија, што про-
изведува ракија за други лица со надоместување во 
пари или во натура (уем), е- должен на народниот 
одбор на општината да му ги пријави лицата на 
кои им произведел ракија и количините ракија 
примени како уем. Ако производството трае подолго 
време, пријавата мора да се поднесе во срок од пет 
дена по истекот на секој месец. За сопствениците 
на овие казани ќе се основа специјална белешка во 
која ќе се внесуваат примените количини ракија 
Како уем. Точноста на пријавените количини ќе се 
проверува според пријавите на производителите за 
даја сметка е вршено производството. Данокот на 
примените количини рата ја како уем ќе се пре-
сметува секој месец. Ако при првото пресметување 
во годишниот производен период количините ракија 
примени како уем не се поголеми од количините 
Што сопственикот на казанот има право да ги по-
троши во домаќинството без плаќање данок, од 

у е млата ракија ќе се одбие 2% како кало и растур, 
а остатокот ке се внесе во белешката како коли-
Ѕрда за 1рошењето во домаќинството без плаќање да-
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ноќ. При идните пресметувања, ако количините за 
трошење во домаќинството без 'плаќање данок се 
веќе намирени од уемната ракија ќе се одбие само 
2% кало и растур. За остатокот ќе се издаде налог 
за уплата на данокот кој треба да се уплати во срок 
од 10 дена од денот на (врачувањето на налогот. 

22) Производителите на ракија што вршат про-
изводство од купени или по кој и да е основ на-
бавени суровини должни се да поднесат аријана 
по точ. 6 од ова упатство! Нивните апарати за про-
изводството ракија мораат да им одговараат на 
прописите од точ. 8 од овој дел на упатство. Овие 
производители се должни да уплатат данок на про-
мет на производите на сета произведена количина 
дестилат без никакви одбитоци, и тоа во срок од 10 
дена по завршеното производство. 

23) Во поглед на обврските на производителот и 
купувачот при продажбата и купувањето на ракија* 
како и должноста на народните одбори на општи-
ните и надлежните финансиски органи, важат со-
одветните одредби од ова упатство за вино (тон. 
24—30). 

24) Како производна година се смета времето 
од 1 февруари на една до 31 јануари идната го-
дина.^ Количината ракија одобрена за трошење во 
домаќинството односно задругата, како и одобре-
ните количини за кало и растур, важат за една 
производна година. Ако производството на ракија 
се врши на крај на производната година, одобрените 
а непотрошените количини ракија добивени без 
плаќана данок за трошење во домаќинството можат 
да се пренесат во идната производна година, со тоа 
што овие количини да се внесат во новата книга на 
производителите. 

Во времето од 15—31 јануари надлежната оп-
штина ќе ја заклучи книгата на производителите и 
ќе издаде налог за уплата на данокот на сите прео-
станати количини ракија кај производителите. 

При конечната годишна пресметка од вкупната 
количина ракија на која производителот е задол-
жен со--данокот на промет ќе се одбијат сите прода-
жби извршени во текот на производната година што 
се внесени во книгата на производителите а и оние 
на кои е платен данокот на промет, сметајќи ги тука 
и оние количини за кои е издадена спроводник а 
уште не стасала потврда за платениот данок на 
промет. 

На утврдениот остаток на ракијата на прои-
изводителот ќе му се издаде налог за уплата на 
данокот на промет во срок од 15 дена. 

25) По завршената дефинитивна пресметка на-
родниот одбор на општината ќе провери кај про-
изводителите дали фактичните запази им одго-

вараат на записите утврдени по книгата на произ-
водителите. 

Ако со проверката се најдат поголеми количини 
ракија ќе се утврди точно вишокот и ќе се издаде 
налог за уплата на данокот. Освен тоа, против про-
изводителот ќе се започне постапка за даночен пре-
кршок. Ако производителот по завршената пресметка 
сам го пријави вишокот ќе се издаде само налог за 
уплата на данокот. 

26) Старата ракија за која е уплатен данокот 
на промет, производителот мора да ја држи во од-
делни садови. Ако ја продаде или отуѓи оваа ракија 
по кој и да е основ, производителот е должен да под-
несе пријава како и за отуѓувањето на ракијата од 
новото производства. Секоја продажба мора да се 
внесе во книгата на производителите, а па купувачот 
да му се издаде потврда дека за купените количини 
стара! ракија е уплатен данокот на промет од про-
изводителите (пиди ја точ. 4 од одделот IV — При-
родно вино). 

27) Ако производителот во пропишаниот срок не 
го плати данокот или определената аконтација, на-
родниот одбор на општината ќо пристапи кон на-
плата на данокот на промет односно аконтацијата 
по прописите што важат за присилната наплата на 
данокот, земајќи ги во попис во прв ред соодветните 
'количини ракија. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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28) Во поглед па контролата на про?^етот на ра-
кија важат одредбите од тон. 42 и од одделот 
IV — Природно вино. 

VI. Општи одредби 
Обо сеците што се споменати во ова упатство 

ќе ги печатат републичките државни секретари]ати 
за работи на стопанството според досегашните об-
расци, со тоа што можат да се вршат потребни из-
мени во врска со изменетите прописи. 

Со влегувањето БО сила на ова упатство пре-
станува да важи Напатствие^ за наплатување и 
контрола на данокот на промет на производи од 
шпирит и аклохолни пијалоци (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/50) со сите измени и дополненија. 

Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". • 

Бр. 2762 
18 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

239. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/54), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
! З А НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕАД!'ЗИРА -
•НОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА Ш";'0 НЕ 
,СЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС, А ЧИП НАДОМЕСТУ-
ВАЊА ЗА РАБОТАТА ПАЃААТ НА ТО;И ? НА 

ПЛАТНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКА';: \ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1) Реатшгпраното работно време на лил г л што 
не сз во работен однос со стопанската ораниза -
ција, а чии хонорари односно надоместувања за 
извршена га работа паѓаат на товар на п/итниот 
фонд на стопанската организација (на 1тБГ хоно-
рар:! на проектанти-надворсдши соработници, на-
доместувања за работа на други лица вон работен 
однос што се исплатуваат по парче изработен про-
извод, надоместувања за рабови извршени го акорд, 
провизии па застапници и аквизитери и други на-
доместувања за стручни работи) се пресметува врз 
основа на споредувањето износот на исплатениот 
хонорар односно надоместувањето за работа со 
средноста на тарифните ставови предвидени ЈО та-
рифниот правилник на стопанската организација 
за работа на лицата на исти или слични работи 
односно за работа на лицата што имаат соодветна 
стручна спрема. На пр.: ако хонорарот за една ра -
бота изнесува 45.000 динари, а тарифниот став на 
висококвалифицираните работници односно слу-
жбеници што во стопанската организација вршат 
такви работи изнесува 15.000 месечно, тогаш хоно-
рарот од 45.000 динари се однесува до времето на 
работа од три месеци, и спрема тоа износот на 
пресметковниот платен фонд изнесува 3 X 12.000 = 
36.0000, ако е во прашање стопанска организација 
за која важат пресметковните плати пропишани 
РО ст. 1 на делот, 1) од главата XX на Сојузниот 
општествен план за 1954 година. 

2) Ова упатство влегува во сила со денот на 
фбјавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 4765 
8 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

Сојузниот извршен совет, но извршената спо-
редба на текстот од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет, објавен^ 
во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 19/54, со извор-
ниот текст, утврди дека во објавениот текст се1 
поткрале долу наведените грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-. 

ТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Од чл. 19 треба да се издвои ставот 2 така 

што да стане чл. 32, а сегашниот текст на чл. 32 
треба да се испушти. 

2. Во чл. 26, во третиот ред, треба да се брише 
зборот „определени". 

3. Во чл. 51 ст. 2, втората реченица, петтиот 
ред по зборот „другите" треба да се стави зборот 
„самостојни". 

> 4. Во чл. 56, третиот ред, место зборот „уредба'* 
треба да стои „уредби". 

5. Во чл. 59 вториот ред, по зборот „прописи4 

треба да се додадат зборовите: „во областа на про-
светата и културата", а на кра ј место зборовите 
„во областа на просзетата и културата" треба да 
стоп „во таа област". 

6. Во чл. 65 ст. 3 по зборовите „поделени по" 
треба да се стави зборот „сектори и". 

Од СОЈУЗНИОТ извршен совет. Белград, 17 мај 
1834 гог. ина. 

По и к р и ената споредба со изворниот текст е 
утврдено дена во текстот ка Уредбата за измени 
и дополнел'.-ја на Уредбата за платите на работни-
циве и сз?. :-.Јснлците на сто-галените организации 
(„Службо;: лист на ФНРЈ", бр. 18/54), се поткрала' 
долу наведената грешка, и се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ШВШ.ЧЅ И ДОНО ЛИЕНИ ЈА1 

НА УРЕДБАТА ЗА КЛАТИТЕ ^ ^ РАБОТНИЦИТЕ 
И СЛУЖБЕНИЦИВЕ НА СТС И АП СКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Во членот 6, во табелата на процентите во вто-

рата колона, во четвртиот ред оздола, место „&5,7%"' 
треба да стои „26,7%". 

Од Сојузниот извршен совет, 8 мај 1954 година, 
Белград. 
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