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Во апликацијата за Интегрирано Царинско Работење (ICR) постојат следните модули:

➢ Увозни декларации
➢ Извозни декларации
➢ Транзитни декларации
➢ Збирни декларации
➢ Царински фактури
➢ Други документи

Увозни декларации:

Маските за внес на Увозна декларација се прикажани на сликите подолу. При тоа внесот на податоци е 
поделен  на  три  дела  т.е.  табови:  Генералии  –  рубрики  1  до  30,  Останато  –  рубрики  48  до  54  и 
Наименуванија – рубрики 31 до 47.
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Модулот за Увозни декларации овозможува:

✔ Додавање, промени и бришење на увозни декларации изработени во ICR.
✔ Превземање  на  декларации  изработени  во  царинската  апликација  Asycuda  со  можност  за 

промени  во  податоците  и  бришење  на  декларацијата  исто  како  и  за  увозните  декларации 
изработени во ICR.

✔ Дуплирање на декларации од веќе изработена увозна декларација. Новата декларација има нов 
интерен и референтен број и податоци за датум на изработка и вработен кој ја изработува, со 
можност за промени во податоците и бришење на декларацијата исто како и за останатите увозни 
декларации.

✔ Печатење на обрасци ЕЦД, ЕЦД БИС, ДЦВ и ДЦВ БИС како и дополнителни документи кои се 
приложуваат  кон  декларацијата  (потврда  за  надворешна  возарина,  потврда  за  внатрешна 
возарина, кратка спецификација и слично со можност за дефинирање нови по потреба).

✔ Трансфер на податоци во Asycuda.
✔ Формирање на декларација од една или повеќе внесени Царински фактури.
✔ Подготовка на податоци за задолжување на гаранција во случај на одложено плаќање на давачки.
✔ Експорт на податоци за апликацијата за Материјално работење за увозни декларации изработени 

преку царински фактури.

При  внес  на  податоци  за  декларација  е  овозможено  корисникот  да  влијае  врз  сите  податоци  за 
декларацијата,  вклучително и  врз  пресметаните  давачки  со додавање нови (на  пример G20 и G30), 
менување или бришење на веќе пресметаните, врз распределените трошоци по наименуванија како и 
врз сите шифрарнички податоци кои се користат во декларацијата (овозможено е управување со сите 
шифрарнички  податоци,  иако  се  веќе  пополнети  со  податоци  превземени  од  царинската  апликација 
Asycuda).  Како помош при тарифирање е овозможено користење на опцијата Азбучник опишана подолу.

Извозни декларации:

Маските за внес на Извозна декларација се прикажани на сликите подолу. При тоа внесот на податоци е 
поделен  на  три  дела  т.е.  табови:  Генералии  –  рубрики  1  до  30,  Останато  –  рубрики  48  до  54  и 
Наименуванија – рубрики 31 до 47.
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Модулот за Извозни декларации овозможува:

✔ Додавање, промени и бришење на извозни декларации изработени во ICR.
✔ Превземање  на  декларации  изработени  во  царинската  апликација  Asycuda  со  можност  за 

промени  во  податоците  и  бришење  на  декларацијата  исто  како  и  за  извозните  декларации 
изработени во ICR.

✔ Дуплирање на декларации од веќе изработена извозна декларација. Новата декларација има нов 
интерен и референтен број и податоци за датум на изработка и вработен кој ја изработува, со 
можност  за  промени  во  податоците  и  бришење на  декларацијата  исто  како  и  за  останатите 
извозни декларации.

✔ Печатење  на  образци  ЕЦД,  ЕЦД  БИС,  ДЦВ,  ДЦВ  БИС,  CMR  и  EUR.1  како  и  дополнителни 
документи  кои  се  приложуваат  кон  декларацијата  (кратка  спецификација,  молби  за 
фитосанитарно  уверение  и  за  ветеринарно  санитарен  преглед  за  извозно-транзитните 
декларации и слично со можност за дефинирање нови по потреба).

✔ Трансфер на податоци во Asycuda.
✔ Формирање на декларација од една или повеќе внесени Царински фактури.
✔ Подготовка на податоци за задолжување на гаранција во случај на одложено плаќање на давачки.

Како помош при тарифирање е овозможено користење на опцијата Азбучник опишана подолу.
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Транзитни декларации:

Маските за внес на Транзитна декларација се прикажани на сликите подолу. При тоа внесот на податоци 
е  поделен  на  три  дела  т.е.  табови:  Генералии  –  рубрики  1  до  30,  Останато  –  рубрики  48  до  54  и 
Наименуванија – рубрики 31 до 47.

Модулот за Транзитни декларации овозможува:

✔ Додавање, промени и бришење на транзитни декларации изработени во ICR.
✔ Превземање  на  декларации  изработени  во  царинската  апликација  Asycuda  со  можност  за 

промени во податоците и бришење на декларацијата исто како и за транзитните декларации 
изработени во ICR.

✔ Дуплирање на декларации од веќе изработена транзитна декларација. Новата декларација има 
нов интерен и референтен број и податоци за датум на изработка и вработен кој ја изработува, со 
можност  за  промени  во  податоците  и  бришење на  декларацијата  исто  како  и  за  останатите 
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транзитни декларации.
✔ Печатење на образец ЕЦД и дополнителни документи кои се приложуваат кон декларацијата 

(молби  за  фитосанитарно  уверение  и  за  ветеринарно  санитарен  преглед  со  можност  за 
дефинирање нови по потреба).

✔ Трансфер на податоци во Asycuda.
✔ Опционално изработка на Товарница од самата декларација. При тоа во транзитната декларација 

по изработката на Товарницата автоматски се пополнуваат: рубрика 31 ред 1 со вкупна вредност 
во валута и пресметан царински долг во денари, рубрика 31 ред 3 со вкупен број на пакувања и 
код на пакувања (ако е ист во сите ставки на Товарницата), рубрика 35 бруто маса и рубрика 38 
вкупна  нето  маса  сумирани  од  податоците  во  Товарницата  како  и  рубрика  4  со  бројот  на 
Товарници изработени за транзитната декларација. Од Товарницата е овозможено печатење на 
образец Товарница, Листа на Примачи, Листа на Испраќачи и Спецификација на пресметката на 
царинскиот долг од рубрика 31 ред 1.

И во Транзитната декларација и во Товарницата како помош при тарифирање е овозможено користење 
на опцијата Азбучник опишана подолу.

Збирни декларации:

Маските за внес на Збирна декларација се прикажани на сликите подолу. При тоа внесот на податоци е 
поделен на два дела т.е. табови: Генералии – рубрики 1 до 14 и Наименуванија – рубрики 15 до 20 (со 
дополнителни податоци кои се водат за наименувание, а не се печатат на образецот).

Модулот за Збирни декларации овозможува:

✔ Додавање, промени и бришење на збирни декларации изработени во ICR.
✔ Превземање  на  декларации  изработени  во  царинската  апликација  Asycuda  со  можност  за 

промени во податоци и бришење на декларации исто како и за збирните декларации изработени 
во ICR.

✔ Дуплирање на декларации од веќе изработена збирна декларација. Новата декларација има нов 
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интерен број  и  податоци за датум на изработка и вработен кој  ја  изработува,  со можност за 
промени во податоци и бришење на декларации исто како и за останатите збирни декларации.

✔ Печатење на обрасци ЗД и ДЗД .
✔ Трансфер на податоци во Asycuda.
✔ Превземање на податоци од апликацијата за Овластен примач.

Царински фактури:

Модулот за Царински фактури е наменет за олеснување на формирањето на декларација (увозна или 
извозна) од добиена фактура од клиент. Оваа опција е погодна за предмети кај кои се царини бројна и 
разновидна  стока  на  една  декларација  бидејки  апликацијата  овозможува  автоматско  формирање на 
наименуванија од внесените ставки, со соодветно сумирање на квантитативните податоци. 

Маските за внес на податоци за Царинска фактура се прикажани на сликите подолу. Внесот на податоци 
е поделен на три дела т.е. табови и тоа: Генералии, Трошоци и Ставки.
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Корисникот ги внесува податоците од фактурата ставка по ставка како што се прикажани на оригиналниот 
документ  (се  разбира  со  преведување  на  описот  и  со  определување  на  тарифниот  број  и 
преференцијалот  под  кои  ќе  се  царини).  По  завршување  на  внесот  на  фактурата  со  едноставно 
притискање на копчето ЕЦД за изработка на декларација од внесената фактура на корисникот му се 
прикажува увид во начинот на кој  ќе се формираат наименуванијата (при што е овозможено и да се 
менува по потреба). Маската за формирање на наименуванија е прикажана на сликата подолу.

Со  кликнување  на  Зачувај  се  добива  речиси  целосно  пополнета  декларација  (наименуванијата  се 
целосно пополнети, со извршена распределба на трошоци и пресметка на давачки,  а останува да се 
дополнат дел од податоците од рубрики 1 до 30 и од 48 до 54 кои не се превземени од царинската 
фактура). 
Тарифирањето на ставките на фактурата е олеснето со примена на опцијата Азбучник. 

Други документи:

Во ICR покрај разните видови декларации се опфатени и следните документи:

✔ EUR.1
✔ CMR
✔ Certificate of Origin (сертификат за потекло)
✔ Товарница (која беше спомната претходно кај транзитните декларации)
✔ Спецификација за збирна стока
✔ Спецификација за возила
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✔ Спецификација за камиони
✔ Вирмани

Документите  EUR.1,  CMR  и  Товарница  можат  да  се  изработуваат  како  независни  документи  или 
поврзани со извозни или транзитни декларации соодветно доколку се изработуваат преку декларација.

Азбучник:

Опцијата Азбучник служи за олеснување на тарифирањето на стока во било кој од претходно наведените 
модули. На сликата подолу е прикажан шифрарникот Азбучник.

Во зафатот на податоци опфатени се: преведен опис на стока (опис кој се појавува во декларација), 
оригинален (непреведен) опис како што е наведен во фактура, тарифен број, каталошки број и фирма 
издавач на каталогот, потекло и преференцијал. Во Азбучникот корисникот може еднократно, при првото 
тарифирање на одреден вид на стока, да ги внесе соодветно податоците, а потоа при тарифирање на 
иста или слична стока само да го користи стекнатото знаење пребарувајки по некој од податоците (на 
пример по оригиналниот или преведениот опис или по каталошки број). 
На сликата подолу е прикажана маската за избор на податоци од Азбучник.
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Со избор на  некој  запис  од Азбучникот автоматски  се пополнуваат  тарифниот  број  и  сите останати 
податоци од Азбучникот во ставката на фактурата или наименуванието на декларацијата.
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