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ВОВЕД: 

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со Законот за данокот на додадена вредност е воведен данокот на додадена вредност 
како општ потрошувачки данок и се уредува неговото пресметување и плаќање. Со 
законот се определува: предметот на оданочување, даночната основа, даночните 
ослободувања, даночните стапки, времето на настанување на даночниот долг, 
даночниот должник, одбивката на претходниот данок, регистрацијата за целите на 
данокот на додадена вредност, административните обврски, плаќањето на данокот, 
како и казнените одредби. 
 
Со цел да се овозможи ослободување од плаќање на данок на додадена вредност, 
добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на други држави кои се членки на 
Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО), се предлага пропишување на 
даночно ослободување при увоз. 
 
Понатаму, според постојното законско решение, уредено со член 34, правото на 
одбивка на претходен данок може да се оствари ако даночниот обврзник ги употребува 
набавените или увезените добра, односно примените услуги за цели на неговата 
стопанска дејност а врз основа на фактура која е издадена во согласност со членовите 
53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот 
данок за увозот или актите и Извештаите од членот 53 став (2) од овој закон и ако тие 
документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник. Со цел да се 
олесни остварувањето на правото на одбивка на претходен данок се предлага 
даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност да имаат 
право на одбивка на претходен данок и со поседување на фискална сметка чиј вкупен 
промет не надминува 6.000 денари издадена согласно со Закон за регистрирање на 
готовински плаќања. 
 
Според постојното законско решение, уредено со член 51  од ЗДДВ, сите даночни 
обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ од 
1.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето на 
стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го надмине 
износот обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Притоa истите 
остануваат регистрирани најмалку во рок од пет календарски години, независно од 
висината на вкупниот промет. Заради намалување на административниот товар и 
поддршка на малите и средни компании во нивниот раст, заради намалување на 
административниот товар врз даночната администрација, како и зголемување на 
ефективноста и ефикасноста, се пропишува зголемување на прагот за задолжителна 
регистрација за целите на данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари на 
2.000.000 денари, притоа се пропишува скратување на периодот на останување во 
системот на данкот на додадена вредност од 5 на 3 години. 
 
Со цел за усогласување на Законот за данокот на додадена вредност со новиот Закон 
за прекршоци се пропишуваат нови одредби кои се во насока на усогласување на 
постојните казнени, односно прекршочни одредби со Законот за прекршоци. 

 

 

 

 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Предложениoт закон има за цел да овозможи ослободување од плаќање на данок на 
додадена вредност добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на други 
држави кои се членки на Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО). 
 



Исто така се пропишува можност даночните обврзници кои се регистрирани за цели на 
данокот на додадена вредност да имаат право на одбивка на претходен данок со 
поседување на фискална сметка чиј вкупен промет не надминува 6.000 денари 
издадена согласно со Закон за регистрирање на готовински плаќања.  
 
Воедно, се врши зголемување на прагот за задолжителна регистрација за целите на 
данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари на 2.000.000 денари.  
 
Дополнително, се врши и усогласување на постојните казнени, односно прекршочни 
одредби со Законот за прекршоци. 
 
 
 
 
 
 
 
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 
Со донесување на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
данокот на додадена вредност, по скратена постапка се очекуваат незначителни 
негативни фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.       

 

 

 

  

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 

 

За спроведувањето на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
данокот на додадена вредност, по скратена постапка не е потребно обезбедување на 
финансиски средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти.  

 

 

 

 

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Со оглед на тоа што овој закон е поволен за даночните обврзници, а не се работи за 
обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН  

за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност 

 

 

Член 1 

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 

95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 

198/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 124/19), по членот 

27-в, се додава нов член 27-г кој гласи:  

,,Член 27-г 

(1) Се ослободуваат од плаќање на данок на додадена вредност добрата кои се 

увезуваат од страна на воените сили на  држави  членки на Организацијата на 

Северноатлантскиот договор (НАТО), за потребите на тие сили или за придружниот цивилен 

персонал, како и за снабдување на нивните мензи или кантини, ако тие сили  учествуваат во 

заеднички одбранбени активности. 

(2) За ослободувањето од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) на овој 

член се применуваат царинските прописи со кои се уредува спроведувањето на 

ослободувањето од увозни давачки врз основа на меѓународен договор кон кој Република 

Северна Македонија пристапила или го ратификувала согласно Уставот на Република Северна 

Македонија. 

(3) Добрата од ставот (1) на овој член во рок од три години од денот на увозот, не смеат 

да се отуѓуваат, да се дадат на користење на друг, да се позајмат или поинаку да се 

употребуваат за други цели, освен за оние за кои биле ослободени од плаќање на данок на 

додадена вредност, без да се плати данокот на додадена вредност. ’’. 

 
 

Член 2 
 

Во членот 34, став (1) точка 2, по зборовите: “53 -б од овој закон”, запирката се брише и 
се додаваат зборовите “или фискална сметка чиј вкупен промет не надминува 6.000 денари 
издадена согласно со Закон за регистрирање на готовински плаќања,”. 

 
Член 3 

 

  Во членот 51 во ставовите (1) и (7), износот „1.000.000” се заменува со износот 

„2.000.000”. 

Во ставот (8), во првата реченица зборот  ,,пет’’ се заменува со зборот ,,три’’, а во 
треттата реченица зборот ,,петтата’’ се заменува со зборот ,,треттата’’. 

Во ставот (9), зборот  ,,пет’’ се заменува со зборот ,,три’’. 
Во ставот (11), износот „1.000.000” се заменува со износот „2.000.000”. 

 
Член  4 

 
 Во поглавје XIV: Зборовите „КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите    
„КАЗНЕНИ  И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 



 

 
Член  5 

 
 Членот 59 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на 

даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра 

во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршок, ако поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност по 

истекот на пропишаниот рок (член 51 став 11). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно 

лице во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на 

одговорно лице во  правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за 

прекршокот од став 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник -  трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за 

прекршокот од став 1 на  овој член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. ”. 

 

Член  6 

Членот 59-a се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 3.000 до 10.000 евра на носител на платен промет  ќе му се изрече 

за прекршок, ако  по добивањето на податоците од членот 41 став (7) на овој закон не достави 

по електронски пат периодичен извештај од денарска трансакциска сметка и девизна сметка 

на даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност до надлежниот 

даночен орган за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава. ”. 

 

 

Член  7 

Членот 59-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на 

даночен обврзник правно лице ( мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра 

во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршок, ако: 

1. поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган по истекот на пропишаниот 

рок (член 41 ставови 1, 3 и 4);  

2. неуредно води евиденција (член 52 став 1);  

3. не издава фактура во пропишаниот рок (член 53) и  



4. не поднесе извештај заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за 

прометите извршени во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 41-б). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно 

лице во  правно лице ( мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на 

одговорно лице во  правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за 

прекршоците од став 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник -  трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за 

прекршоците од став 1 на  член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член. ”. 

 

Член  8 
 

Членот 60 се менува и гласи: 

 

,,(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на 

даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра 

во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршок, ако: 

1. не поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган (член 41 ставови 1,3 и 4);  

2. данокот на додадена вредност не го уплати на утврдената сметка (член 43 став 4);  

3. не поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (член 51 став 

11); 

 4. не води или неточно води евиденција (членови 38-д, 52 став (1) и 53-а став (5));  

4-a) не доставува евиденција до даночниот орган (член 53-а, став (6));  

5. издава неуредна фактура (член 53) и  

6. фактурите или другите документи издадени во согласност со овој закон или 

деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 38-д став 2 и член 56 став 1).  

 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно 

лице во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на 

одговорно лице во  правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за 

прекршоците од став 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за 

прекршоците од став 1 на  член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член. ”. 

 

Член  9 
 

Членот 60-б се менува и гласи: 

,,(1) Глоба во износ од 100 до 250  евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот, надлежен за присилно извршување согласно Законот за извршување, од член 43-а, 



став (1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до 

стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на 

присилно извршување (член 43-а став (4)).  

(2) Глоба во износ од 25 до 50  евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка од член 43-а, 

став (1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до 

стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на 

присилна наплата (член 43-а став (4)).  

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилно извршување согласно Законот за извршување од член 43-а, 

став (1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност 

(член 43-а став (2)). 

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка од член 43-а, 

став (1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност 

(член 43-а став (2)). ”. 

 

Член  10 
 

Членот 60-в се менува и гласи: 

,,Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице, трговец поединец, физичко 

лице, лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице во правно лице сe врши согласно 

Законот за прекршоците. ”. 

 

 

Член 11 
 

По членот 60-г се додава нов член 60-д кој гласи: 

 

,,Член 60-д 
 

(1) За прекршоците од овој закон за кои глобата е утврдена до најмногу 250 евра во 

денарска противредност за физичко лице, трговец поединец и лице кое  самостојно врши 

дејност, 500 евра во денарска противредност за одговорно лице во правно лице и 1.000 евра 

во денарска противредност за правни лица, прекршочна постапка и прекршочни санкции ќе 

изрекува прекршочниот орган. 

 (2) За прекршоците од овој закон за кои глобата за лицата од ставот 1 на овој член, е 

утврдена над износите од ставот 1 на овој член, прекршочна постапка и прекршочни санкции 

ќе изрекува надлежен суд. 

(3) Прекршочната постапка против одговорно лице во правно лице ќе ја води судот или 

прекршочниот орган, во зависност од тоа кој е надлежен за водење на прекршочната постапка 

за правното лице. ”. 

 

Член 12 
 

(1) Даночните обврзници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се 
регистрирани за цели на данокот на додадена вредност согласно  член 51, став (1), прва 
реченица и став (4) од Закон за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 
198/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 124/19), а чиј вкупен 
промет во календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари можат да 
поднесат пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност до 
надлежениот даночен орган најдоцна до 15 јануари 2020 година. 



(2) Сите даночни обврзници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се 
регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, а чиј вкупен промет во календарската 
2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари, не се обврзани да поднесат пријава 
за регистрација за данокот на додадена вредност до надлежниот даночен орган. 
 

Член 13 

Одредбите од член  1 на овој закон, со кој се додава нов член 27-г ќе започнат да се 
применуваат 30 дена од денот на стекнување статус на членка на Република Северна 
Македонија во Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО). 

 

Член 14 

Одредбите од членот 3 од овој закон, со кој се менува членот 51, ставови (1), (7), (8), (9) 
и (11) и член 12  на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година. 

 

Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник 

на Република Северна Македонија’’. 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА   
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ 

Со членот 1 од Предлогот на Законот, се врши ослободување од плаќање на данок на 
додадена вредност добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на други 
држави кои се членки на Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО), се 
предлага пропишување на даночно ослободување при увоз за потребите на тие сили 
или за придружниот цивилен персонал, како и за снабдување на нивните мензи или 
кантити, ако тие сили учествуваат во заеднички одбрамбени активности. 
 
Со членот 2 од Предлогот на Законот, се дава можност даночните обврзници 
регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, правото на одбивка на 
претходен данок да го остваруваат и со поседување на фискална сметка чиј вкупен 
промет не надминува 6.000 денари издадена согласно со Закон за регистрирање на 
готовински плаќања. 
 
Со членот 3 од Предлогот на Законот, се врши зголемување на прагот за задолжителна 
регистрација за целите на данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари на 
2.000.000 денари и се пропишува скратување на периодот на останување во системот 
на данокот на додадена вредност од 5 на 3 години. 
 
Со членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од Предлогот на Законот, се врши усогласување на 
постојните казнени, односно прекршочни одредби со Законот за прекршоци. 
 
Со членот 12 од Предлог на Законот се пропишува преодна одредба со која се дава 
можност за даночните обврзници кои биле регистрирани за цели на ДДВ а кои во 2019 
година не го надминале прагот од 2.000.000 денари да имаат право да побараат 
отповикување од регистрација за цели на данокот на додадена вредност. Исто така се 
дава можност и за даночните обврзници кои не биле регистрирани за цели на данокот 
на додадена вредност и кои во 2019 година го надминале прагот од 1.000.000 денари 
меѓутоа не го надминале прагот од 2.000.000 денари, да немаат обврска за 
регистрација за цели на ДДВ.  
 
Со членовите 13, 14 и 15 од Предлог на Законот се пропишуваат завршни одредби за 
примена и за влегување во сила на законот. 

 
 

 

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ 

 
Предложените одредби на законот се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата 
правна работа од областа на даноците.  
 

 

 

 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 

 

Со денот на влегувањето во сила на Предлог - законот за изменување и дополнување 
на Законот за данокот на додадена вредност ќе се овозможи ослободување од плаќање 
на данок на додадена вредност добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на 
други држави кои се членки на Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО).  
 



Даночно ослободување при увоз ќе се однесува за потребите на тие сили или за 
придружниот цивилен персонал, како и за снабдување на нивните мензи или кантити, 
ако тие сили учествуваат во заеднички одбрамбени активности. 
 
Се дава можност на даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на 
додадена вредност, правото на одбивка на претходен данок да го остваруваат и со 
поседување на фискална сметка издадена согласно со Законот за регистрирање на 
готовински плаќања. 
 
Исто така ќе се зголеми и прагот за задолжителна регистрација за целите на данокот на 
додадена вредност од 1.000.000 денари на 2.000.000 денари притоа ќе се скрати 
периодот на останување во системот на данкот на додадена вредност од 5 на 3 години. 
Дополнително ќе се изврши усогласување на постојните казнени, односно прекршочни 
одредби со Законот за прекршоци. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ 

од Законот за данокот на додадена вредност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 

130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и “Службен весник на Република 
Северна Македонија“ 98/19 и 124/19),  

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ 

 

Член 34 

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари: 

1. Ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, 

односно примените услуги за цели на неговата стопанска дејност; 

2. Врз основа на фактура која е издадена во согласност со членовите 53 и 53-б 

од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан 

платениот данок за увозот или актите и Извештаите од членот 53 став (2) од 

овој закон и ако тие документи се евидентирани во книговодството на 

даночниот обврзник. 

             (2) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се 
исполнети сите услови според член 33 на овој закон и според став 1 од овој член. 

(3) Министерот за финансии се овластува да донесе поблиски прописи во врска со тоа, 
во кои случаи и под кои услови може, за цели на поедноставување на правото на одбивка на 
претходниот данок, да се откаже од обврската на издавање фактура во смисла на член 53 на 
овој закон или на поединечни податоци во истата. 

 

ХI. Регистрација 

 

Член 51 

(1) Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година 

надминал износ од 1.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од 

вршењето на стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го 

надмине износот обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Обврската за 

регистрација за данокот на додадена вредност не се однесува за даночни обврзници во 

смисла на член 32 точка 4 и член 46 на овој закон. 

(2) Вкупен промет претставува збир на прометот што го направил обврзникот во текот на 

календарската година и кој е предмет на оданочување според член 2, точка 1 на овој закон, 

вклучувајќи го и данокот кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на 

одбивка на претходниот данок. Ако даночниот обврзник ја вршел својата дејност само во еден 

дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен 

промет за целата календарска година. 

(3) Даночни обврзници - резиденти во земјата кои не се обврзани за регистрација според 

став 1 првата реченица не должат данок на додадена вредност за прометот на добра и услуги 

извршени од нив. Тие не се овластени одделно да искажуваат данок во фактурите или во 

други документи и немаат право на одбиток на претходни даноци. 



(4) Даночните обврзници во смисла на став 3 од овој член, можат доброволно да се 

регистрираат за данокот на додадена вредност од почетокот на секоја календарска година. Во 

тој случај не се применува став 3 од овој член. 

(5) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член се 

обврзани да поднесат пријава за регистрација за данокот на додадена вредност кај 

надлежниот даночен орган. Формата и содржината на пријавата ги утврдува министерот за 

финансии. 

(6) Даночните обврзници од ставот (4) на овој член, пријавата за регистрација за данокот 

на додадена вредност од ставот (5) на овој член, можат да ја поднесат и преку Централниот 

регистар на Република Македонија. 

(7) Надлежниот даночен орган го врши уписот во регистарот на обврзници на данокот на 

додадена вредност од почетокот на тековната календарска година и притоа им издава на 

даночните обврзници решение. Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата 

дејност во текот на календарската година, регистрацијата се врши со започнувањето на 

вршењето на дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото 

вршење на активност на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра 

(основни средства, трговска стока и друго) користена услуга (закуп, истражување на 

пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Ако во текот на годината даночниот 

обврзник го надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, 

регистрацијата се врши по истекот на месецот кога е остварен прометот. Во случаите од 

членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот даночен орган врши упис во регистарот на 

обврзници на данокот на додадена вредност, веднаш по утврдувањето. 

(8) Даночните обврзници во смисла на став 1 првата реченица, на став 4 и на став 7 трета 

реченица од овој член остануваат регистрирани најмалку во рок од пет календарски години, 

независно од висината на вкупниот промет. Во овој период не се применува став 3 на овој 

член. Доколку вкупниот промет во петтата календарска година не го надминува износот според 

став 1, даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе пријава за отповикување на 

регистрацијата за данок на додадена вредност до надлежниот даночен орган, кој му издава 

решение за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност. 

(9) По исклучок на рокот утврден во ставот 8 на овој член, прекинувањето на 

регистрацијата може да се оствари во покус рок од пет календарски години, а со донесување 

на решение од надлежниот даночен орган. 

(10) Надлежниот даночен орган може да изврши прекинување на регистрацијата кога: 

а) во претходната календарска година даночниот обврзник поднесува 
даночни пријави без искажување на данок за извршен промет и без искажување 
претходен данок за одбивање; 

б) во двете претходни календарски години даночниот обврзник поднесува 
даночни пријави без искажување на данок за извршен промет, со исклучок на случаите 
кога во истите периоди во даночните пријави искажува само промет ослободен од 
данок со право на одбивка или претходен данок кој произлегува од промет на 
инвестициони добра извршен кон даночниот обврзник или увезени од него; 

 

в) даночниот обврзник не може да се најде на пријавената адреса и на 
адресата за вршење на деловни активности; 

г) даночниот обврзник не поднесува даночна пријава и тоа најмалку два 
даночни периоди кај месечните и тримесечните даночни обврзници; 



д) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување;  

ѓ) ќе настапат случаите од членот 9-а ставови (1) и (2) на овој закон. 

(11) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член ја 

поднесуваат пријавата најдоцна до 15 јануари во тековната година. Ако даночниот обврзник 

започнал со вршењето на својата дејност во текот на календарската година, пријавата се 

поднесува во рок од 15 дена од почетокот од вршењето на дејноста. Ако во текот на годината 

се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, даночниот обврзник ја 

поднесува пријавата најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен 

прометот. 

(12) Пријавата за престанок на регистрацијата за данокот на додадена вредност, даночните 

обврзници ја поднесуваат најдоцна до 15 јануари во годината од која сакаат да престанат 

да бидат регистрирани за данокот на додадена вредност. 

(13) Надлежниот даночен орган може да одбие да го регистрира даночниот обврзник кој 

започнува да врши дејност и даночниот обврзник кој доброволно се пријавил за 

регистрација, доколку: 

а) не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на 
деловни активности;  

б) не може да ја докаже реалната намера да врши дејност или  

в) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување. 

(14) По исклучок од ставот (8) на овој член, на барање на даночниот обврзник, надлежниот 

даночен орган ќе изврши прекинување на регистрацијата кога во секоја од двете 

претходни календарски години даночниот обврзник поднесува даночни пријави со вкупен 

промет кој не го надминува износот од ставот (1) на овој член и во секоја од двете 

претходни календарски години во даночните пријави нема искажано претходен данок за 

одбивање. 

 

 

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 59  
(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се 

изрече на даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец ако поднесе пријава за 

регистрација за данокот на додадена вредност по истекот на пропишаниот рок (член 51 

став 11). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец, ќе му 

се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец 

поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице-даночен обврзник ќе му се 

изрече глоба во износ од 120 до 180 евра во денарска противвредност. 

 
Член 59-а  

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на носителот на 

платниот промет ако по добивањето на податоците од членот 41 став (7) на овој закон не 

достави по електронски пат периодичен извештај од денарска трансакциска сметка и девизна 

сметка на даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност до 



надлежниот даночен орган за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава. 

 
Член 59-б  

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се 

изрече на даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец ако: 

1. поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган по истекот на пропишаниот 

рок (член 41 ставови 1, 3 и 4); 

2. неуредно води евиденција (член 52 став 1);  
3. не издава фактура во пропишаниот рок (член 53) и  
4. не поднесе извештај заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за 

прометите извршени во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 41-б). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се 

изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец 

за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

 
(3) За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичко лице-даночен обврзник ќе му се 

изрече глоба во износ од 150 до 225 евра во денарска противвредност. 
 

Член 60  
(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се 

изрече на даночниот обврзник-правно лице и трговец поединец ако: 

1. не поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган (член 41 ставови 1,3 и 4);  
2. данокот на додадена вредност не го уплати на утврдената сметка (член 43 став 4);  
3. не поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (член 51 став 

11);  
4. не води или неточно води евиденција (членови 38-д, 52 став (1) и 53-а став (5));  
4-a) не доставува евиденција до даночниот орган (член 53-а, став (6));  
5. издава неуредна фактура (член 53) и  
6. фактурите или другите документи издадени во согласност со овој закон или 

деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 38-д став 2 и член 56 став 1). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се 

изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец 

за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

 
(3) За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичко лице-даночен обврзник ќе му се 

изрече глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност. 

 
Член 60-б  

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот 

надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на 

овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до 

стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на 

присилна наплата и присилно извршување (член 43-а став (4)). 

 
(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот 

надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на 

овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност (член 43-

а став (2)). 

 
Член 60-в  



Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно 

Законот за прекршоците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


