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КОМПЈУТЕРСКА ПРОГРАМА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА УВОЗ ЗА 
ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 

 
 
 

Со стапување на сила на новиот Царински закон и Уредбата за спроведување на Царинскиот 
закон (кој  почна да се применува од 01/01/2006 година) , изготвена е програма за водење евиденција на 
стоки за увоз за облагородување по принцип: 

 

- систем на одложено плаќањe 
 
Програмата се состои од:  
   - задолжување на стоки по (производители или збирно кај увозникот) 
   - пренесување на материјали од еден производител на друг 
   - печатење на приемница , испратници по производители  
   - нормирање на налози  
   - фактурирање (извоз на готови производи)  
      - домашни фактури 
      - странски фактури (на 3 странски јазици) 
      - проформа фактура (враќање од поправка или враќање на неупотребени стоки) 
      - ЕУР.1 
      - цертификат 
      - спецификација на употребени репроматеријали 
      - спецификација на употребени репроматеријали со статус без потекло за да добијат статус на потекло 
при издавање на EUR.1 (автоматскa пресметка на давачки) 

      - уништување на стоки(остатоци) 
      - раздолжување на привремено увезена стока со пуштање на стоки во слободен промет (IMA4) 
      - раздолжување на привремено увезена стока со враќање во ЈЦС (IMA7) 
    - евиденција на количините на  увезените стоки , состојба ( по Ѕ-број,производител,вкупно,тар.ознака) 
    - евиденција на увозните давачки ( по Ѕ-број,производител,вкупно, тарифна ознака)   
    - евиденција на залиха 
    - евиденција на споредни добиени производи 
    - евиденција на раздолжување на увозните царински декларации со извозни 
    - евиденција на состојбата на царинската гаранција 
* лист за пресметка, попис и извештај за раздолжување автоматски се ажурираат 
* евиденцијата се води материјално и финансиски (збирно или по производител) 
* комплетна царинската тарифа 
* работа во мрежа ( повеќе референти) 
* заштита на податоците  
* креирање на *.pdf фајлови и снимање на CD 
* праќање на нормативи до СНИО преку email 
* надградба на програмата Делфин II преку интернет  

 
Минимална конфигурација : Windows XP , резолуција на екран 1024 х 768  
 
Цената на програмата изнесува : 

- 600,00 ЕУР за работно место ( сервер)  
- 150,00 ЕУР за секој нареден компјутер (клиент) 
-  

 пробајте ја програма „ Делфин II“- 30 дена бесплатно 
 e-mail адреса бесплатно ( xxxxxx@delfin2.mk) 

 


