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Вовед

За разлика од профитните субјекти, 
здруженијата на граѓани и фондаци-
ите примерно не се основани за вр-
шење на стопанска дејност од која ќе 
остваруваат профит. Тие спроведува-
ат активности во делот на граѓанското 
општество, развојот на демократија-
та, еднаквоста, едукацијата, живот-
ната средина, инклузивоста,... и сл. 
Наброените и многу други активности 
на овој сектор генерално се финанси-
раат од грантови, односно проектно, 
според статутарни и програмски пра-
вила, усвоен буџет и финансиски план 
кој е одобрен од надлежни тела на 
организацијата и донаторите.

Актуелниот Закон за данокот на 
добивка не ги апсолвирал ваквите 
специфики на непрофитните субјекти 
и истите ги третира на ист начин како 
и профитниот сектор...

Исто така, со исклучок на одре-
дени ослободувања, непрофитните 
субјекти немаат посебно уреден дано-
чен третман во Законот за персонал-
ниот данок на доход. Кога се работи 
за оданочувањето со ДДВ, непрофит-
ните организации имаат посебен по-

властен режим кој се одвива според 
правила и процедури објавени на ин-
тернет страната на Управата за јавни 
приходи, врз основа на регистрација 
кај државниот орган. Ова релативно 
едноставно решение треба да претр-
пи дополнително поедноставување за 
да се олесни спроведувањето. 

Истото се однесува и на задржани-
от данок, со оглед на фактот дека неп-
рофитните субјекти често пати корис-
тат услуги на странски правни лица за 
кои е потребно задржување на данок 
пред исплатата. Сите претходно спо-
менати даноци, вклучувајќи ја и дано-
чната постапка и инспекцискиот над-
зор, заедно со системските решенија 
од Законот за здруженија и фондации 
се предмет на широка елаборација 
во Прирачникот за оданочување на 
граѓанскиот сектор – процедури, пра-
ва и обврски.

Прирачникот претставува финален 
производ од одржаната работилница 
и обука со претставници на поголеми 
непрофитни субјекти, во текот на ме-
сеците март и април 2017 година во 
Скопје.

Скопје, април 2017 година      Агенција Про агенс
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ЗАКОНОДАВНО ПРАВНА РАМКА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА 
НА НЕПРОФИТНИ/НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НВО)

ВОВЕД

Законодавно-правната рамка за 
основање и работење на непрофитни-
те организации во Република Македо-
нија ја сочинуваат актуелните закони, 
ратификуваните меѓународни догово-
ри и подзаконските прописи. Основен 
законски пропис, стожер на ова рам-
ка е Законот на здруженија и фонда-
ции од 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/10, 
135/11 и 55/16), во сила и во примена 
од 24 јули 2010 година. 

Во овој труд е даден осврт на не-
кои од актуелните прописи што за-
дираат во статусот и работењето на 

непрофитниот сектор, и тоа: Зако-
нот на здруженија и фондации, За-
конот за сметководство на непро-
фитни организации, Законот за до-
нации и за спонзорства во јавните 
дејности, даночни закони, Кодекс за 
финансиска поддршка на НВО, Закон 
за заштита на лични податоци, За-
конот за инспекциски надзор и Зако-
нот за работните опдноси. Поши-
рокиот опфат на зконодавно правна-
та рамка би ги вклучил и прописте од 
трудовото право и социјалното оси-
гурување, царинско и девизно рабо-
тење, волонтерството, за посебни деј-
ности: трговија, угостителство и обли-
гационите односи.

I.  ЗАКОН НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

 ПРАВЕН СТАТУС НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ

Законот за здруженија и фонда-
ции (во натамошниот текст: ЗЗФ) во 
однос на претходната предметна  ре-
гулатива во правниот систем на Репу-
блика Македонија (Законот за здру-
женијата на граѓани и фондациите 
“Службен весник на РМ”, бр. 31/98 и 
29/07), донесе повеќе новини во сис-
темот на здружувањето во контекст на 
хармонизирањето на македонското 
право со регулативие и добрите прак-
тики во Европската Унија. Најважната 
е давање можност непрофитните ор-
ганизациите директно да се занима-
ваат со дејности со кои се стекнува 
добивка, а не исклучиво преку осно-
вање на деловни субјекти, како што 
беше дотогаш. На овој начин ЗЗФ соз-

даде услови за директно само-финан-
сирање на  непрофитните организа-
ции што е од особено значење за нив-
ното ефикасно функционирање во ре-
ализирање на проектни активности и 
цели, но и за вработување на лицата 
кои непосредно ја вршат дејноста со 
која се стекнува добивка, што треба 
да придонесе доминантниот волонта-
ризам во непрофитниот сектор да се 
трансформира низ актуелните форми 
на вработување.



6

www.proagens.mk

 Про агенс        април 2017 година 
      

ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНОТ (ЗЗФ)

ЗЗФ го уредува статусот на здрже-
нијата, фондациите, нивните сојузи 
и организационите облици на стран-
ските организации во Република Ма-
кедонија, под заеднички назив: “орга-
низации”, преку дефинирање на пра-
шањата:

-  начинот, условите и постапка-
та за основање, регистрација и 
престанок;

-  имотот со кој располагаат; 
-  надзорот; 
-  статусните промени и 
-  статусот на организациите од ја-

вен интерес. 

ЗЗФ не се однесува на: политички-
те партии, црквите, верските заедни-
ци и религиозните групи, синдикати-
те, коморите и  други видови на здру-
жување уредени со посебни закони. 

Надзор на законитоста на приме-
ната на одредбите од ЗЗФ врши Ми-
нистерството за правда.

Во продолжение на овој текст за 
организациите ќе се користи кратен-
ката: „НВО“. 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ДЕЈСТВУВА-
ЊЕ НА НВО СПОРЕД ЗЗФ

Основи принципи врз кои се засно-
ва работење на НВО според ЗЗФ се:

Независност - НВО се независни 
во управувањето, определувањето и 
остварувањето на целите и дејностите 
утврдени со нивниот статут во соглас-
ност со Уставот и закон.

Јавност и транспарентност - Јав-
носта на работењето на НВО се оства-

рува преку транспарентно објавување 
на статутите и другите акти на НВО во 
согласност со статутот на НВО.

Непрофитност - НВО не можат да 
се основаат за стекнување со добив-
ка но можат да вршат дејности со кои 
може да стекнат добивка, ако дејнос-
та е поврзана со целите утврдени со 
статутот. Ако во работењето на НВО 
се оствари добивка таа мора да биде 
употребена за остварување на цели-
те утврдени со статутот. Остварената 
добивка не може да се распределува 
меѓу основачите, членовите, членови-
те на органите, директорите, вработе-
ните или кое било друго со нив повр-
зано лице.

Непартиско дејствување - НВО не 
можат да вршат активности на поли-
тичка партија, односно не можат да 
обезбедуваат директно или инди-
ректно финансирање на конкретна 
политичка партија и да влијаат на из-
борите. 

Иницијативи во јавниот живот - 
НВО можат слободно да ги искажу-
ваат и промовираат своите ставови и 
мислења за прашања од нивен инте-
рес, да поведуваат иницијативи и да 
учествуваат во градење на јавно ми-
слење и креирањето на политиките.

СТЕКНУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ПРАВ-
НО ЛИЦЕ - ПРАВЕН СУБЈЕКТИВИТЕТ 

НВО се стекнуваат со својство на 
правно лице со уписот во регистарот 
што го води Централниот регистар на 
Република Македонија (ЦРМ). ЦРМ 
води: 

-   регистар на здруженија и регис-
тар на сојузи, 
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-   регистар на фондации и 
-   регистар на организациони об-

лици на странските организа-
ции.

Регистрите се водат како единстве-
на централна електронска база на по-
датоци кои се објавуваат на веб стра-
ницата на ЦРМ и се запишуваат во Ре-
гистарот на други правни лица.

ЗДРУЖЕНИЕ

Основачи и членови 
на здружение

Здружение можат да основаат нај-
малку пет основачи (физички и прав-
ни лица), а тројца од основачите мора 
да имаат живеалиште или престоју-
валиште, односно седиште на тери-
торијата на Република Македонија. 
Здружение на граѓани може да ос-
новаат и малолетни лица со наврше-
на 15-годишна возраст преку изјава за 
согласност за основање на здружение 
од нивниот законски застапник, за це-
лите за кои се основа здружението во 
согласност со закон.

Членувањето во здружението е до-
броволно. Основачите се членови на 
здружението со еднакви права и одго-
ворности, како и другите членови на 
здружението. Физичко лице може да 
биде член на здружението независно 
од неговата возраст во согласност со 
статутот. Малолетно лице со наполне-
ти 14 години се зачленува во здруже-
нието со давање потпишана изјава за 
согласност на неговиот законски заст-
апник. 

Здружението води регистар на 
членови и евиденција на членовите 
на органите. Овие податоци се ажури-
раат најмалку еднаш на две години.

Здруженијата ја гарантираат ано-
нимноста на личните податоци на 
членовите кои тоа го побарале. Пода-
тоците се заштитени во согласност со 
прописите за заштита на личните по-
датоци и класифицирани информа-
ции.

Органи на здружение

Највисок и задолжителен орган во 
здруженито е собранието кое го сочи-
нуваат сите членови и има управувач-
ка функција во здружението. Со стату-
тот може да се определи начинот на 
претставување на членовите на здру-
жението во собранието на здруже-
нието, преку свои избрани претстав-
ници. Здружението има едно или по-
веќе лица овластени за застапување 
на здружението (застапник) избран, 
односно именуван на начин утврден 
со статутот. Со статутот на здружени-
ето може да се предвидат и други ор-
гани на здружението.

Здружението се основа на основа-
чко собрание, на кое се донесува акт 
за основање, програма, статут и се из-
бираат органите на здружението.

ФОНДАЦИИ

Имотна маса за основање

Фондацијата е правно лице фор-
мирана за остварување на цел со 
стекнување и управување на имот и 
средства во согласност со овој закон. 
Се основа со имотна маса која изне-
сува најмалку 10.000 евра во денар-
ска противвредност по средниот курс 
на Народната банка на РМ, изразена 
во пари, хартии од вредност или друг 
имот на денот на поднесувањето на 
актот за запишување во ЦРМ.
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Основачи на фондација 

Фондацијата ја основаат еден или 
повеќе основачи, физички и правни 
лица, домашни и странски.

Фондацијата се основа:
-  со акт за основање или 
-  како последна волја изјавена со 

тестамент или легат (тестамент 
или легат имаат карактер на акт 
за основање). 

Органи на фондацијата 

Фондацијата, како и здружение 
има два задолжителни органа: одбо-
рот и директорот. Со статутот можат 
да се предвидат и други органи на 
фондацијата.

Одборот е највисок орган на упра-
вување на фондацијата, кој има на-
длежности утврдени со Законот и ста-
тутот и работи на начин утврден со 
статутот на фондацијата.

Со фондацијата раководи дирек-
тор (еден или повеќе). Тој е овластен 
за застапување на фондацијата и се 
избира на начин утврден со статутот.   

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ 
НА СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странско лице и странски 
организации

Странски лица може да бидат ос-
новачи и членови на НВО (здруже-
нија, фондации и сојузи) при што спо-
ред ЗЗФ имаат истите права и обврски 
како и домашните лица, освен ако со 
закон поинаку не е определено. 

Покрај можноста странски лица 
да се јават како основачи и членови 

на НВО, ЗЗФ предвидува и можност 
странските организации да дејству-
ваат во Република Македонија пре-
ку одредени организациони облици 
како што се: подружница, канцела-
рија или друг организационен облик 
на странските организации кои имаат 
седиште на територијата на Републи-
ка Македонија.

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА НВО

Извори на финансирање

НВО, средствата за финансирање 
ги стекнуваат од: членарина, основач-
ки влогови, доброволни прилози, до-
нации, подароци (во пари, добра, им-
отни права), завештанија, легати, деј-
ности со кои се стекнува добивка, ки-
рии и закупнини, како и приходи од 
инвестиции, дивиденди, камати, за-
еми и други приходи во согласност со 
закон и со статутот.

НВО можат да добиваат средства 
од Буџетот на РМ, буџетите на опш-
тините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје. Владата на РМ, совети-
те на општините и Советот на Градот 
Скопје поблиску ги уредуваат усло-
вите за распределба и користење на 
средствата во согласот со Кодексот  
на добри практики за финансиска 
поддршка на здруженија на граѓани 
и фондации од 2007 година, а во рам-
ки годишни планови и програми за 
распределба на средствата.

Владата на РМ, органите на др-
жавната управа и на локалната самоу-
права на својата веб страница ги обја-
вуваат НВО кои ги добиле овие сред-
ствата. Тие организации доставуваат 
деловен и финансиски извештај до 
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надлежниот орган на државната уп-
рава, односно органот на локалната 
самоуправа.

Употреба на средствата

Финансиските средства на се упо-
требуваат за остварување на целите 
на НВО определени со статутот и про-
грамата.

Тие не можат да се исплаќаат на 
членовите, основачите, членовите на 
органите, застапниците, вработени-
те или со нив поврзани лица освен во 
случаи кога член на НВО е корисник 
на услугите на НВО во согласност со 
целите определени со статутот и про-
грамата на НВО.

Надоместок на трошоци 
и за вршење на работи

Работата во органите на НВО по 
правило е доброволна. 

Членовите на органите на НВО мо-
жат да примаат:

1)  надоместок на патни и дневни 
трошоци и 

2)  надоместок за вршење на ра-
боти во органите на НВО.

Плата и надоместоци

Вработените имаат право на плата 
и надоместоци во согласност со закон 
и колективен договор. 

Во однос на третманот на платите 
и надоместоците на плата на вработе-
ните во НВО, се применува Законот за 
работните односи, Закон за придоне-
си од задолжително социјално осигу-
рување и даночните закони.

Лична, неограничена 
и солидарна одговорност 

НВО одговараат за своите обврски 
со целиот свој имот и средства.

Законот предвидува лична и нео-
граничена одговорност на членовите 
на органите на НВО за нивните обвр-
ски кон НВО, за злоупотреба на сред-
ствата на НВО, за постигнување цели 
што за нив како поединци се забра-
нети или за злоупотреба на НВО како 
правно лице за да им нанесат штета 
на своите доверители.

Членовите на органите на НВО и 
нивните застапници по закон се одго-
ворни солидарно за штетата на НВО 
предизвикана од нивната работа, ако 
таа е предизвикана со грубо невни-
мание или со намера да се предиз-
вика штета, освен во случаите кога во 
одлучувањето го издвоиле своето ми-
слење на записник или ако не учест-
вувале во одлучувањето.

Барање за надоместок на штета 
поднесува органот определен со ста-
тутот или највисокиот орган, ако со 
статутот не е определен орган. 

Доставување и објавување на 
годишните извештаи за работа 

Со ЗЗФ се утврдува обврска за НВО 
во РМ да ги изготват годишните фи-
нансиски извештаи и да ги достават 
до надлежниот орган во согласност со 
закон. 

НВО се должни на својата веб стра-
ница да ги објават или на друг соодве-
тен начин (на пр. објавување во дне-
вен весник) да ги направат достапни 
до јавноста годишните извештаи за 
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нивното работење и годишните фи-
нансиски извештаи, најдоцна до 30 
април за предходната година.

Располагање со средствата
во случај на престанок на НВО

ЗЗФ утврдува дека, во случај на 
престанок на работата на НВО, сред-
ствата што остануваат по намиру-
вање на обврските, се користат на на-
чин утврден со статутот.

Само доколку со статутот не е оп-
ределен примателот на средства-
та, тие средства се пренесуваат на 
општината, општините во градот Ско-
пје и градот Скопје на чие подрачје 
има седиште НВО

Во случај на престанок на НВО со 
статус на јавен интерес, средствата 
се пренесуваат на друга НВО со статус 
од јавен интерес со иста или слична 
цел на дејствување или на општината 
на чие подрачје има седиште НВО, за 
што одлучува давателот на сретства-
та.

Пренесување на средствата
во случај на забрана за работа

Кога со одлука на надлежен суд се 
забранува работата на НВО, имотот на 
НВО се пренесува на општината, опш-
тините во градот Скопје и градот Ско-
пје на чие подрачје НВО има седиште.

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА НВО

НВО според ЗЗФ престануваат да 
постојат ако:

1)  донесена одлука за престанок 
на постоење во согласност со 
статутот,

2)  поминато двојно повеќе време 
од времето предвидено за одр-
жување на седница на највисо-
киот орган утврден со статутот, 
а таа не е одржана, 

3)  во две последователни години 
не е поднесена годишна сметка 
во согласност со закон,

4)  истечено е времето за кое е ос-
нована, ако е основана на опре-
делено време,

5)  статусна промена која предви-
дува престанок на постоењето, 

6)  донесена одлука на надлежен 
суд, 

7)  стечај и
8)  спроведена ликвидација. 

Организацијата може да престане 
и ако бројот на членовите на орга-
низацијата се намали под бројот оп-
ределен за основање. 

Одлука за престанок на организа-
цијата врз основа на точките 2), 3) и 
4) и поради намален број на членови 
донесува надлежниот суд на предлог 
на застапникот по закон, членовите 
на органите или членовите, во случа-
ите кога не е донесена одлука за прес-
танок на постоење од органот опреде-
лен со статутот. Постапката за преста-
нок на организацијата пред надлеж-
ниот суд се води според одредбите 
на Законот за парничната постап-
ка. За престанокот на организацијата 
судот по службена должност го извес-
тува ЦРМ.
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 СТАТУС НА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

ЗЗФ таксативно ги одредува деј-
ностите од јавен интерес, но остава 
можност со други закони да се опре-
делат и дополнителни дејности од ја-
вен интерес. Во член 74 од ЗЗФ се на-
ведени следниве дејности од јавен 
интерес: • развој на демократија-
та, граѓанското општество и чо-
вековите права, • помош и зашти-
та на лица со физички или со мен-
тален хендикеп, лица со попрече-
ност во развојот и лица со посеб-
ни потреби, • заштита на деца и 
младинци, • заштита на маргина-
лизирани лица и нивно социјално 
вклучување, • заштита од злоупо-
треба на дрога, сексуално пренос-
ливи болести, малолетничка де-
ликвенција, алкохолизам, прости-
туција и трговија со луѓе, • здрав-
ство, унапредување на здравјето 
и медицинска грижа, • уметност, 
култура и заштита на културното 
наследство, • аматерски спорт, • 
заштита на животната средина и 
одржлив развој, • локален и ин-
фраструктурен развој, • наука, об-
разование и обука во образовниот 
процес, • развој на етиката и мо-
ралот, • хуманитарна и социјална 
помош, намалување на сиромаш-
тијата, • справување со елемен-
тарни непогоди, • заштита и грижа 
за животните, • заштита на потро-
шувачите, • унапредување на до-
бротворството и волонтерството. 
НВО можат да се стекнат со статус од 
јавен интерес ако вршат дејности од 
јавен интерес, преку спроведување 
на програми и проекти на централно 
и/или локално ниво (самостојно или 
во соработка со органите на држав-

ната управа и органите на општините, 
општините во градот Скопје и градот 
Скопје), како и преку користење на фи-
нансиски средства за реализација на 
активностите. За да се здобие со ста-
тус на организација од јавен интерес 
здружението или фондацијата мора 
биде регистрирана, главната приход-
на шифра во нејзиното работење да 
биде дејност од јавен интерес, како 
и да има потребна организациска 
структура и кадровска екипираност. 
НВО мора да има имот или годишен 
приход од најмалку 1500 евра, орган 
за надзор,  правила за спречување на 
судирот на интереси и обезбедување 
на јавност и транспарентност во рабо-
тењето. НВО која ги  исполнува овие 
услови може да поднесе барање за 
добивање статус на организација од 
јавен интерес до Комисијата за орга-
низации со статус од јавен интерес. 
Статусот на организациите од јавен 
интерес го определува Владата на РМ 
по предлог на Комисијата. Статусот 
од јавен интерес е непренослив на 
организациите настанати со статусни 
измени. 

ВО со статус од јавен интерес е 
должна за својата работа еднаш го-
дишно да поднесе деловен и финан-
сиски извештај, одобрен од органот 
определен со статутот, за својата ра-
бота до Владата на РМ за усвојување 
најдоцна до 30 април во тековната го-
дина за претходната година, а ако има 
годишен буџет над 20.000 евра, од-
носно ако има буџет над 100.000 евра 
во денарска противвредност според 
средниот курс на НБРМ е должно да 
изврши независна ревизија на своето 
финансиско работење,
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Извештајот за ревизија се подне-
сува заедено со извештајот за финан-
сиското и сметководственото рабо-
тење на собранието на здружението, 
односно на одборот на фондацијата 
(и на органот од кој му се пренесени 
јавните овластувања) најмалку еднаш 
годишно. 

Сите извештаи се јавни и се објаву-
ваат на веб страницата на НВО со ста-
тус од јавен интерес до 30 април во 
тековната година за претходната го-
дина.

НВО СО ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА

ЗЗФ уредува можност на НВО да 
им се довери вршење на јавно овлас-
тување, со пренесување на надлеж-
ности од орган на државна управа, 
од орган на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје и други 
органи кои имаат јавни овластувања, 
врз основа на програма на НВО, во 
постапка за доверување на вршење-
то на јавното овластување, по обја-
вен јавен повик во средствата за јав-
но информирање. Критериумите, на-
чинот и постапката на доверување на 
вршењето на јавното овластување се 
утврдуваат со закон од соодветната 
област.

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

ЗЗФ со  членовите: 91-101 ги санк-
ционира како прекршоци некои од 
дејствијата извршени спротивно на 
неговите одредби од страна на НВО и 
застапникот на НВО и за нив утврдува 
глоби чија висина се движи од 200 до 
3.000 евра во денарска противвред-
ност. 

Глоба од 200 до 300 евра ќе  се из-
рече за прекршок на: 

•    НВО која:
-  врши дејност што не е во соглас-

ност со нејзините цели утврдени со 
статутот; 

-  во правниот промет не го користи 
името кое е запишано во Региста-
рот;

-  во рокот од 30 дена од денот на из-
вршените промени на податоците 
кои се впишуваат во соодветниот 
регистар не поднесе пријава до Ре-
гистарот за запишување на проме-
ните;

-  средствата на НВО не ги користи во 
согласност ЗЗФ;

-  не ги објавува извештаите за фи-
нансиското работење на својата 
веб страница или на друг соодве-
тен начин не ги направи достапни 
до јавноста најдоцна до 30 април 
за предходната година; 

•  НВО со статус од јавен интерес 
ако:

-  не поднесе наративен и финан-
сиски извештај одобрен од органот 
определен со статутот, за својата 
работа до Владата на РМ за усвоју-
вање, најдоцна до 30 април во те-
ковната година за претходната го-
дина;

-  не изврши годишна ревизија на 
своето финансиско работење и не 
поднесе извештај за ревизија за-
едно соизвештајот за финансиско-
то и сметководственото работење 
на собранието на здружението, од-
носно на одборот на фондацијата 
и на органот од кој му се пренесе-
ни јавните овластувања;
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-  не ги објави деловниот извештај, 
финансиските извештаи и извеш-
тајот за ревизијата својата веб 
страницата до 30 април во теков-
ната година за претходната година;

-  во рок од 30 дена од престанување 
на статусот на организација од ја-
вен интерес не достави до Коми-
сијата извештај за периодот од по-
следниот извештај до моментот на 
престанокот на статусот.  

-  нема да ја извести Комисијата за 
промените во актот за основање, 
или статутот со што би се изгубил 
статусот на здружение и фондација 
од јавен интерес, или други проме-
ни кои се забележуваат во Региста-
рот, во рок од 30 дена по изврше-
ната промена. 
 Глоба во износ од 300 до 3.000 ев-

раЌе му се изрече за прекршок на:
•  застапникот на НВО:
-  ако во рокот од 30 дена од денот на 

извршените промени на податоци-
те кои се впишуваат во соодветни-
от регистар не поднесе пријава до 
Регистарот за запишување на про-
мените.

•  одговорното лице во НВО
со статус од јавен интерес:

-  ако не поднесе наративен и финан-
сиски извештај одобрен од органот 
определен со статутот, за својата 
работа до Владата на РМ за усвоју-
вање, најдоцна до 30 април во те-
ковната година за претходната го-
дина.

Понуда за порамнување

Пред поднесувањето на барање-
то за поведување на прекршочна 
постапка, според Законот на сторите-

лот за прекршок ќе му се понуди по-
рамнување од Министерството за фи-
нансии како надлежен орган за кон-
трола на финансиското работење на 
сите видови на НВО.

Во случај на постигната соглас-
ност при порамнувањето пропишана-
та глоба се намалува за половина со-
гласно со Законот за прекршоците.

II.   ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВО НА 
НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Законот за сметководство на 
непрофитни организации („Службен 
весник на РМ“, бр. 24/03, 17/11 и 
154/14) го регулира финансиското 
работење на организациите. Зако-
нот предвидува полесен финансиски 
третман за помалите непрофитни ор-
ганизации. Подетално, со него се уре-
дува водењето на сметководството, 
деловните книги, сметководствени-
те документи и обработката на пода-
тоците, признавањето на приходите и 
расходите, проценувањето на биланс-
ните позиции, ревалоризацијата, фи-
нансиските извештаи, доставување-
то на финансиските извештаи и други 
прашања во врска со сметководството 
на стопанската интересна заедница, 
здруженија на граѓани и фондации, 
други облици на здружување, поли-
тичките партии, верските заедници, 
религиозните групи и други, Црвени-
от крст на  РМ, здруженија на странци, 
странски и меѓународни невладини 
организации, хуманитарни организа-
ции и здруженија, синдикатите и дру-
ги правни лица основани со посеб-
ни прописи од кои произлегува дека 
се непрофитни организации, доколку 
поинаку не е регулирано со друг про-
пис (непрофитни организации).
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III.   ЗАКОН ЗА ДОНАЦИИ И 
ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ

Законот за донации и спонзор-
ства во јавните дејности беше до-
несен во април 2006 година, а по-
чна да се применува во 2007 година. 
Со овој закон се уредуваат давање-
то/примањето на донациите и спон-
зорствата со кои давателот и прима-
телот можат да бараат даночни пот-
тикнувања, целта на давањето и при-
мањето, давателите и приматели-
те, предметот, користењето, даноч-
ните поттикнувања и евидентирање-
то и контролата на донациите и спон-
зорствата во јавните дејности. Јавна 
дејност е дејност во областа на заш-
тита на правата на човекот и граѓани-
нот, образованието, науката, развој 
на информатичкото општество и пре-
нос на електронски податоци, култу-
рата, спортот, здравството, социјална-
та заштита, заштитата на лица со ин-
валидитет, крводарителството, дет-
ската заштита, заштитата на животна-
та средина и други дејности утврдени 
со закон како јавна дејност. 

Законот за донации и спонзорства 
во јавните дејности овозможува ко-
ристење на даночни бенефиции при 
донирање/спонзорирање на пари, 
добра, услуги, завештанија и други 
преносни права, како и даночни пот-
тикнувања во доменот на повеќе ви-
дови даноци: 1) персоналниот данок 
на доход, 2) данокот на добивка, 3) 
данокот на додадена вредност и 4) 
даноците на имот. Давателите спо-
ред законот се физичките и правните 
лица, домашни како и странски. При-
мателите можат да бидат домашни и 
странски правни лица со непрофитен 
карактер (забрането е единствено да-

вање од претпријатие на друго пре-
тпријатие). Законот ги изедначува до-
машните со странските донатори во 
поглед на уживање на даночни осло-
бодувања по однос на данокот на до-
дадена вредност.

Генерално, НВО во Македонија до-
минантно се финансираат од стран-
ски донатори, додека финансирањето 
од домашни извори е помалку заста-
пено. Покрај странските донатори, до-
минантни извори на финансирање се 
грантови од Владата, членарини и деј-
ности со кои стекнуваат добивка. Нај-
мало учество во финансирање имаат 
донациите од индивидуални лица и 
деловниот сектор. 

IV. ДАНОЧНИ ЗАКОНИ 

ЗЗФ предвидува дека НВО имаат 
даночни и царински олеснувања во 
согласност со закон. Даночните бене-
фиции за НВО се дефинирани со за-
коните за данокот на добивка, персо-
налниот данок на доход, данок на до-
дадена вредност, за донации и спон-
зорства во јавни дејности и други. 
НВО се од непрофитен карактер и не-
смеат да ја распределуваат остваре-
ната добивка, но сепак тие се дел од 
широкиот опфат на дефиницијата во 
субјекти даночни обврзници за дано-
кот на добивка. Со воведување на ста-
тусот на организации од јавен инте-
рес, ЗЗФ воведе одредба која предви-
дува организациите со овој статус да 
можат да добијат поголеми даночни 
и царински бенефиции. Според тоа, 
следниот чекор е да се утврдат об-
ласти каде ќе можат да се пропишат 
вакви бенефиции и генерално, да се 
утврдат даночни олеснувања кои ќе 
го поттикнат развојот на организаци-
ите. 
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V.  КОДЕКС ЗА ФИНАНСИСКА 
ПОДДРШКА НА НВО

Составен елемент на правната 
рамка за фунционирањето на НВО е и 
Кодексот на добри практики за фи-
нансиска поддршка на здруженија-
та на граѓани и фондациите од 2007 
година (“Службен весник на РМ”, бр. 
130/07) со кои се уредени критери-
умите за државното финансирање на 
НВО. Финансиската поддршка што ја 
дава Владата на РМ, органите на др-
жавната управа и органите на локал-
ната самоуправа се состои од издвоју-
ва средства од Буџетот на Република 
Македонија и буџетите на единиците 
на локалната самоуправа наменети за 
претежно спроведување на проектни 
активности од страна на НВО или врз 
принцип на соработка. Основни орга-
низациски критериуми кои треба да 
ги исполнуваат здруженијата и фон-
дации кои учествуваат на јавен кон-
курс за добивање средства од буџе-
тот се:
-  Да се регистрирани според ЗЗФ; 
-  Да спроведуваат активности од 

минимум една година; 
-  Да се занимаваат со активности и 

проекти од јавен интерес; 
-  Да не добиле средcтва или подне-

ле пријава од/до друг орган на др-
жавната управа или други извори 
за иста намена и активности за кои 
поднесуваат пријава, а што би зна-
чело двојно финансирање на исти-
те активности од различни извори.

Владата и секој орган на државна-
та управа определуваат посебни про-
грамски критериуми за распределба 
на средства согласно видот на програ-
мата и резултатите кои што треба да 
се постигнат.

VI.  ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ

Со Закон за заштита на лични по-
датоци (ЗЗЛП - „Службен весник на 
РМ“ бр. 7/05, 103/08, 124/08, 124/10, 
135/11, 43/14 и 153/15) се уредува 
заштитата на личните податоци како 
основни слободи и права на физич-
ките лица, а особено правата на при-
ватност во врска со обработка на лич-
ни податоци. ЗЗЛП е интересен од ас-
пект на заштитата на правото на при-
ватност на членовите, вработените и 
останатите физички лица (субјекти на 
лични податоци) ангажирани во спро-
ведувањето на целите на НВО, како и 
во однос на мерките за заштита што 
треба да ги преземе НВО како контро-
лор на лични податоци.

„Личен податок“ е секоја инфор-
мација која се однесува на иденти-
фикувано физичко лице или физичко 
лице кое може да се идентификува, а 
лице кое може да се идентификува е 
лице чиј идентитет може да се утврди 
директно или индиректно, посебно 
врз основа на матичен број на граѓа-
нинот или врз основа на едно или по-
веќе обележја специфични за негови-
от физички, физиолошки, ментален, 
економски, културен или социјален 
идентитет.

Обработката на личните податоци 
може да се врши: 
-  по претходно добиена согласност 

на субјектот на лични податоци; 
-  за извршување на договор во кој 

субјектот на лични податоци е до-
говорна страна или на барање на 
субјектот на лични податоци, пред 
негово пристапување кон догово-
рот; 
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-  за исполнување на законска обвр-
ска на контролорот; 

-  за заштита на животот или суштин-
ските интереси на субјектот на лич-
ни податоци; 

-  за извршување на работи од јавен 
интерес или на службено овласту-
вање на контролорот или на трето 
лице на кое му се откриени подато-
ците или 

-  за исполнување на правните инте-
реси на контролорот, трето лице или 
лице на кое податоците му се откри-
ени, освен ако слободите и правата 
на субјектот на лични податоци не 
преовладуваат над таквите интере-
си.

Корисник на лични податоци е фи-
зичко или правно лице, орган на др-
жавната власт или државен орган или 
друго тело на кое му се откриваат пода-
тоците. Контролорот – НВО ќе ги даде 
личните податоци на користење на ко-
рисник, врз основа на писмено барање 
од корисникот, доколку тие се потреб-
ни за извршување на работи во рамки-
те на со закон утврдени надлежности 
на корисникот. Писменото барање 
мора да содржи причини, законска ос-
нова за користење на личните подато-
ци и категорија на лични податоци.

За да се обезбеди тајност и зашти-
та на обработката на личните подато-
ци на субјектот, контролорот и обра-
ботувачот мора да применат соодвет-
ни технички и организациски мерки. 
Во тие рамки, контролорите се должни 
да донесат акти за заштита на личните 
податоци: Акт за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на лич-
ните податоци; Документација за те-
хнички и организациски мерки (План за 
создавање систем на технички и орга-
низациски мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на лич-

ните податоци; Правилник за начинот 
на уништување на документите, како 
и начинот на уништување, бришење и 
чистење на  медиумот ) и Акт за начи-
нот на вршење видеонадзор (доколку 
вршат видеонадзор).

По истекот на рокот за чување на 
личните податоци, тие можат да се об-
работуваат само за историски, научни 
или статистички цели. Притоа мора да 
се почитува правото на заштита на при-
ватноста, личниот и семејниот живот 
на субјектот на личните податоци од 
нивна неовластена употреба и во нај-
краток можен рок да се направат ано-
нимни.

Инспекторите за заштита на личните 
податоци при вршење на инспекциски-
от надзор, има право:
-  да влезе во кои било простории 

каде се обработуваат личните пода-
тоци и да изврши увид во нивната 
обработка;

-  да бара писмено или усно објасну-
вање, да повикува и испитува лица 
во врска со обработката на личните 
податоци;

-  да бара увид во документација и 
кои било други податоци во врска 
со контролорот, односно обработу-
вачот и копии од истите;

-  да ја испитува опремата со која се 
врши обработка на личните пода-
тоци и опремата каде што се чуваат 
личните податоци, со овластен прет-
ставник на контролорот, односно 
обработувачот;

-  да побара да биде подготвена екс-
пертска анализа и мислење во врска 
со преземениот инспекциски над-
зор  и

-  да ги користи комуникациските уре-
ди на контролорот, односно обрабо-
тувачот заради исполнување на це-
лите на истиот.
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Правна заштита на субјектот на лич-
ни податоци се остварува во:
-  Управна постапка – барање за утвр-

дување на повреда на правото на 
заштита на личните податоци до Ди-
рекцијата за заштита на личните по-
датоци (ДЗЛП). За повреда на право-
то директорот на Дирекцијата одлу-
чува со решение. Решението може 
да содржи и мерки и рокови за от-
странување на констатираните по-
вреди. Против решението на дирек-
торот на Дирекцијата може да се 
поднесе тужба за поведување на уп-
равен спор до надлежниот суд.

-  Парнична постапка – тужба за надо-
мест на штета пред надлежен суд.

-  Кривична постапка – кривична 
пријава до надлежен орган за сто-
рено кривично дело „злоупотреба 
на личните податоци“ (член 149 од 
КЗ).

VII.  ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР

Со овој Законот за инспекциски над-
зор („Службен весник на РМ“ бр. 50/10, 
162/2010, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 
193/15 и 53/16) се утврдени унифици-
рани правила за организација и поста-
пување на инспекциските служби во 
сите постапки на вршењето на инспек-
цискиот надзор, со исклучок на  по-
себните постапки во областа на да-
ночното, царинското и финансиското 
работење уредени со посебен закон. 
Субјект на надзорот според овој закон 
се и НВО. 

Инспекциските служби се организи-
раат како инспекторати (органи во со-
став на министерствата), или како ор-
ганизациони единици во рамките на 
другите органи на државната управа, 
или во рамките на единиците на локал-
ната самоуправа.

Преглед на инспекциски служби:
-  Државен пазарен инспекторат
-  Државен инспекторат за техничка 

инспекција
-  Државен инспекторат за труд
-  Државен девизен инспекторат
-  Државен санитарен и здравствен 

инспекторат
-  Државен инспекторат за животна 

средина и заштита на природата
-  Агенција за лекови и медицински 

средства
-  Дирекција за заштита и спасување
-  Дирекција за радијациона сигур-

ност 
-  Центар за управување со кризи
-  Државен комунален инспекторат
-  Државен инспекторат за транспорт
-  Државен инспекторат за градеж-

ништво и урбанизам
-  Министерство за транспорт и врски - 

Капетанија на пристаништата Охрид
-  Управа за сигурност во железнички 

систем
-  Државен инспекторат за земјодел-

ство
-  Државен инспекторат за шумарство 

и ловство
-  Агенција за храна и ветеринарство
-  Државен инспекторат за просвета
-  Управа за заштита на културното на-

следство
-  Министерство за култура
-  Државен управен инспекторат
-  Државен инспекторат за локална са-

моуправа
-  Државен архив на Република Маке-

донија
-  Агенција за млади и спорт
-  Министерство за одбрана
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-  Дирекција за безбедност на класи-
фицирани информации

-  Министерство за труд и социјална 
политика

Одделни изрази употребени во За-
конот го имаат следново значење:
-  Инспекциски надзор е надзор над 

примената на законите и прописи-
те донесени врз основа на закон во 
работењето на НВО, како и изреку-
вање на инспекциски мерки и санк-
ции со цел за отстранување на утвр-
дените неправилности;

-  Инспектор е службено лице со по-
себни овластувања и одговорности 
утврдени со закон кое врши инспек-
циски надзор;

-  Инспекциски мерки се управните 
мерките и санкции предвидени со 
закон кои ги изрекуваат инспекто-
рите при инспекцискиот надзор за-
ради отстранување на утврдените 
неправилности.

-  Субјект на надзорот -  НВО, покрај 
другите физички и правни лица. 
Основни начела на инспекцискиот 

надзор се следните:
-  Законитост – постапување согласно 

со Уставот, законите и другите про-
пис;

-  Заштита на јавниот интерес;
-  Еднаквост, непристрасност и објек-

тивност;
-  Материјална вистина – утрвдување 

на фактичка состојба и изведување 
на докази;

-  Сослушување на субјектите на над-
зорот;

-  Самостојност на инспекторите;
-  Јавност – редовно информирање на 

јавноста за работата, во рамки на 
овластувањата;

-  Пропорционалност - да се презе-
маат само оние инспекциски мерки 

кои се неопходни за отстранување 
на утврдените недостатоци;

-  Превенција  - инспекторот првен-
ствено врши превентивна функ-
ција, а изрекува инспекциски мер-
ки и санкции тогаш кога со превен-
ција не може да се обезбеди целта 
на надзорот.

-  Супсидиерност – примена на одред-
бите од Законот за општата уп-
равна постапка, (ЗОУП) доколку со 
предметниот Закон или друг закон 
поинаку не е уредено.  

Инспекторите  стекнуваата лиценца 
за инспектор од соодветната област на 
инспекциската служба. 

Обврски на инспекторот:
-  да го известува одговорното лице 

на НВО за почетокот на вршење-
то на инспекцискиот надзор, освен 
ако со закон поинаку не е утврдено 
или ако со таквото известување ќе 
се намали ефикасноста на надзорот, 
или заради заштита на јавниот инте-
рес, животот и здравјето на луѓето и 
имотот,

-  да се легитимира пред НВО, 
-  да состави записник за извршениот 

инспекциски надзор;
-  да ја чува тајноста на класифицира-

ните податоци, да постапува зако-
нито, навремено и во согласност со 
Етичкиот кодекс на државните служ-
беници и Етичкиот кодекс на ин-
спекциската служба;

-  да го извести одговорното лице на 
НВО за законскиот основ за вршење 
на надзор.

Овластувања на инспекторот:
-  да проверува општи и поединеч-

ни акти, фајлови, документи, дока-
зи и информации во обем според 
предметот на инспекцискиот над-
зор, како и да побара од НВО или 



19

ЗАКОНОДАВНО ПРАВНА РАМКА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА НВО

ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

неговите овластени вработени да 
подготват потребни копии и доку-
менти изработени на странски јазик 
да бидат преведени на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо и 
да бидат заверени од овластен суд-
ски преведувач;

-  да врши надзор во деловните прос-
тории и други објекти што не се ко-
ристат како живеалиште, над пре-
возни средства и производи;

-  да проверува идентификациски до-
кументи на лица поради потврду-
вање на нивниот идентитет во со-
гласност со закон;

-  да бара од НВО или од неговите вра-
ботени: а) писмено или усно објас-
нување во врска со прашања од де-
локругот на инспекцискиот надзор, 
како и б) да ги достават податоците 
за нивните добавувачи со кои рас-
полагаат;

-  да зема примероци без надоместок 
за натамошни тестови или провер-
ки;

-  да ги контролира активностите на 
НВО при продажба на производи 
или давање услуги;

-  да обезбеди звучни и видео записи 
кои можат да бидат искористени во 
инспекцискиот надзор;

-  да врши попис на затекнатите стоки 
во деловниот објект и

-  да обезбеди други потребни дока-
зи.

НВО како субјект на надзорот има 
право:
-  да дава изјави на записник и забе-

лешки во однос на законитоста на 
постапката на инспекцискиот над-
зор, односот на инспекторот или 
точноста на утврдената фактичка со-
стојба, со образложение за причи-
ните за тоа и 

-  да одбие да го потпише записникот, 
ако не се согласува со фактите кои 
се наведени во записникот или ако 
му е оневозможено правото од пре-
тходната точка.

 Одбивањето да се потпише запис-
никот не го спречува натамошното во-
дење на постапката на инспекцискиот 
надзор.

Видови на инспекциски надзор - 
може да биде:
-  Редовниот - е најавен надзор кој се 

врши врз основа на програмата за 
работа на инспекциската служба.

-  Вонредниот-  е ненајавен надзор и 
се врши врз основа на иницијатива 
поднесена од државни органи, фи-
зички или правни лица, како и во 
случај на сомневање на инспекто-
рот (по службена должност).

-  Контролен - се врши по истекот на 
рокот определен во инспекциски-
от акт заради утврдување дали е 
постапено по инспекцискиот акт.

Прекршочни одредби

Прекршоци и глоби

Во делот на прекршочните одред-
би Законот ја регулира прекршочна-
та одговорност на правното лице кое е 
субјект на надзорот, одговорното лице 
во правното лице кое е субјект на над-
зорот, односно физичкото лице докол-
ку тоа е субјект на надзорот и утврдува 
глоба како еднинствена казна, во след-
ниот распон:
-  од 3.000 евра во денарска проти-

ввредност за правното лице, 
-  од 30% одмерената глоба за прав-

ното лице за одговорното лице во 
правното  лице и 

-  од 300 до 450 евра во денарска про-
тиввредност за физичко лице, 
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Овие глоби се пропишани за след-
ните прекршоци сторени од наведени-
те лица:
1)  не постапи по барањето, односно 

наредбата на инспекторот;
2)  на инспекторот не му овозможи не-

пречено вршење на надзорот;
3)  на инспекторот не му овозможи во 

определениот рок пристап до прос-
ториите, производите, документи-
те или кое било друго средство кое 
е предмет на инспекцискиот надзор 
или

4)  на инспекторот во определениот 
рок со барањето не му достави или 
подготви точни и целосни податоци, 
извештаи, материјали или други до-
кументи кои се неопходни за извр-
шување на инспекцискиот надзор. 

 Прекршочен платен налог

За наведените прекршоци, инспек-
торот на сторителот на прекршокот ќе 
му издаде прекршочен платен налог 
согласно со Законот за прекршоците, 
пред поднесување на барање за пове-
дување на прекршочна постапка пред 
надлежен суд. 

Спроведување на Законот 
и надзор

За спроведување на Законот се гри-
жи органот на управата надлежен за 
работите на државната управа.

Инспекциски надзор над спроведу-
вањето на одредбите од Законот, како 
и на прописите донесени врз основа на 
него, врши Државниот управен инспек-
торат (управната инспекција).

VIII.  ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Според Уставот на РМ остварување-
то на правата на вработените и нивна-

та положба се уредуваат со закон и ко-
лективни договори.

Предмет на Законот за работните 
односи (ЗРО) е уредување на работни-
те односи меѓу работниците и работо-
давачите кои се воспоставуваат со ск-
лучување на договор за вработување. 
Покрај ЗРО, работните односи се уре-
дуваат и со друг закон, колективен до-
говор и договор за вработување. Во 
работниот однос секоја од страните е 
должна да ги исполнува пропишани-
те и договорените права, обврски и од-
говорности. Работниот однос може да 
престане само на начин и под услови 
утврдени со закон и колективен дого-
вор. Во однос на примената на ЗРО ус-
воен е територијалниот принцип спо-
ред кој ЗРО се применува врз работ-
ните односи кога работата се врши на 
територијата на РМ, без разлика дали 
работодавачот има седиште или прес-
тојувалиште на територијата на РМ или 
надвор од неа т.е. дали е странски или 
домашен резидент. Со ЗРО, се афирми-
ра еднаков работно-правен третман на 
работниците без разлика дали се во од-
нос со работодавачите од замјите член-
ки на Европската унија (ЕУ) или од оста-
натите земји, доколку работат, се упа-
тени на привремена работа или се исп-
ратени за давање услуги во РМ.

Работен однос се заснова со потпи-
шување на договорот за вработување 
меѓу работникот и работодавачот. Врз 
основа на договорот работникот стек-
нува право на:
-  бруто плата која е составена од од 

нето платата, придонесите за пензи-
ското, здравственото и осигурување 
од невработеност и персоналнниот 
данок на доход;

-  надоместоци на плата во случај на 
отсуство од работа од оправдани 
прични (годишен одмор, боледу-
вање, празници и неработни дено-
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ви и платено отсуство) и 
-  надоместоци на трошоци од ра-

ботен однос (дневница заслужбе-
но патување; теренски додаток; ко-
ристење на приватен автомобил за 
службени патувања; одвоен живот 
од семејството и смрт на работникот 
или член на неговото семејство...).

Правило утврдено со ЗРО е дека со 
колективните договори може да се од-
редат права кои за работниците се по-
поволни, отколку што ги определува 
ЗРО, односно дека одредбите со кои 
се утврдени помали права од права-
та утврдени со законот, се сметаат за 
ништовни и се применуваат соодвет-
ни одредби од закон.

Во моментот не постои важечки, 
специјален колективен договор за НВО. 
Поради тоа, НВО се „принудени“ да ги 
користат актуелните колективни дого-
вори за субјектите од друга (профитна) 
сфера, заради реализацијата на задол-
жителните прва и обврски од работен 
однос што ги пропишува ЗРО,  особено 
во делот на надоместување на трошо-
ците. Основен договор што НВО го ко-
ристат е Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор од обла-
ста на стопанството.

Инспекциски надзор во областа на 
работните односи ја опфаќа примената 
на: ЗРО, прописите за вработувањето и 
другите прописи од областа на трудот, 
колективните договори и договорите 
за работа. Во системот на контрола на 
работните односи, покрај инспектора-
тот на трудот, се вклучени и пазарниот 
инспекторат, санитарниот и здравстве-
ниот инспекторат и инспекторат за те-
хничка инспекција. Генерално, навед-
ните инспекциски органи имаат овлас-
тување да изрекуваат глоба, донесува-
ат решенија и да покренуваат прекр-
шочна постапка.

За сите прекршоци од ЗРО, прекр-
шочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува прекршочната ко-
мисија при Министертството за труд 
и социјална политика којшто е надле-
жен прекршочен орган. Покрај него, за 
прекршокот кој се сости од несклучу-
вање на договор за вработување, не-
пријавување на работник во задол-
жително пензиско и инвалидско оси-
гурување, здравствено осигурување 
како прекршочен орган се јавува и ор-
ганот на државната управа надлежен 
за работите од областа на економијата, 
здравството и техничките работи, како 
последица на вклучување на пазарниот 
инспекторат, санитарниот и здравстве-
ниот инспекторат и инспекторат за те-
хничка инспекција во контрола на вра-
ботувањето.

Инспекторoт е должен пред да под-
несе барање за поведување на прекр-
шочна постапка на одговорното лице 
или од него овластено лице кај работо-
давач да му издаде прекршочен пла-
тен налог согласно со Законот за прекр-
шоците. Сторителот кој ќе ја плати гло-
бата во рок од осум дена од денот на 
приемот на прекршочниот платен на-
лог, ќе плати само половина од изре-
чената глоба. Во спротивно, инспек-
торoт ќе поднесе барање за поведу-
вање прекршочна постапка до прекр-
шочниот орган. Против одлуката на 
прекшочниот орган може да се подне-
се жалба до Државната комисија за од-
лучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната 
постапка.

Износот на глобите за прекршоците 
утврдени со ЗРО се движи од 1.000 до 
7.000 евра за правно лице, со тоа што 
одмерувањето на износот на глобата се 
врши според критериумите од Законот 
за прекршоци. 30 % од одмерената гло-
ба за правното лице се изрекува на од-
говорното лице.
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ПРАВНА ЗАШТИТА НА НЕПРОФИТНИОТ СУБЈЕКТ - ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 
ВО ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА УПРАВЕН СПОР

  СПЕЦИФИКИ НА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА

Комплексност на постапката

Даночната постапка е посебен вид 
на управна постапка во која се одлу-
чува за даночните обврски на физич-
ки и правни лица, попрецизно се утвр-
дуваат и наплатуваат даноци и други-
те јавни приходи и споредни даноч-
ни давачки: парични казни, даночни 
казни, камати и трошоци на присилна 
наплата на данок, кои ги управува Уп-
равата за јавни приходи.  Управата за 
јавни приходи е  надлежна и за нап-
лата на паричните казни, односно гло-
бите и трошоците изречени во пар-
ничните, прекршочните, кривичните 
и управните постапки во корист на Ре-
публика Македонија.

Даночната постапка е комплексна 
бидејќи опфаќа повеќе сегменти кои 
можат да се групираат во:

а)  постапка на утврдување на да-
нок; 

б)  постапка на контрола на данок; 
в)  постапка на наплата на данок; 
г)  права и обврски на даночниот 

обврзник и
д)  други прашања од даночната 

постапка.

На даночната постапка покрај За-
конот за даночната постапка (во на-
тамошниот текст: ЗДП), 1 се приме-
нува и Законот за општата управ-

на постапка - ЗОУП во однос на пра-
шањата за кои не постои решение во 
ЗДП (супсидиерна примена на ЗОУП).

Во елаборирањето на насловната 
тема опфатени се аспектите на дано-
чната постапка според ЗДП, во која се 
одлучува за даночните обврски на да-
ночните обврзници: физички и прав-
ни лица вклучително и непрофитните 
организации (НВО), со посебен осврт 
на правната заштита на даночниот об-
врзник и поведување на управен спор 
против конечно даночно решение. 

 Странки во даночна постапка - 
даночен обврзник-НВО и дано-
чен орган 

Странките во даночната постапка 
се даночниот обврзник и даночни-
от орган - Управата за јавни прихо-
ди (во продолжение: УЈП). Даночната 
постапка го опфаќа даночно-правниот 
однос во кој постојат права и обврски 
на УЈП од една страна и на даночни-
от обврзник од друга страна, при што 
акцентот е на исполнувањето на да-
ночните обврски од страна на дано-
чниот обврзник и правото на УЈП да 
бара исполнување на овие обврски. 

НВО се дел од широкиот опфат на 
дефиницијата на даночни обврзници.

Даночен обврзник според ЗДП е 
физичко или правно лице коешто:

1)  должи данок;
1 “Службен весник на РМ”, бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 

39/12 и 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 5 и 23/16. Одлуки на У. суд објавени во 
“Службен весник на РМ”, бр. 90/07, 145/07, 21/08, 23/09 и 76/09 и 166/11.
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2)  гарантира за данок; 
3)  треба да плати или наплати да-

нок за сметка на трето лице; 
4)  треба да поднесе даночна 

пријава и/или даночно објасну-
вање; 

5)  мора да води книги или записи 
или 

6)  мора да исполнува други обвр-
ски коишто му се наложени со 
даночните закони.

Не е даночен обврзник оној кој 
што треба да дава информации, да 
приложува документи, да предаде 
проценка или да дозволи пристап до 
имот и/или деловни простории во 
врска со даночна обврска на трето 
лице. 

УЈП во даночната постапка

УЈП ги врши работите кои се одне-
суваат на:

-  водење на првостепена даноч-
на постапка, 

-  водење регистар на даночни 
обврзници и даночни акти и на 
евиденција,

-  откривање на даночни казниви 
дела и на нивни извршители, 

-  водење на првостепена прекр-
шочна постапка  и

-  други работи одреденисо ЗДП.

Кои дејствија ќе се преземаат во 
постапката и во кој обем одредува УЈП 
согласно со закон. УЈП е должна да го 
поучи даночниот обврзник во даноч-
ната постапка на неговите права и об-
врски.

Начела на даночната постапка

Начела н а даночната постапка се:

•  Начело на законитост 
и слободно одлучување

УЈП е должна да ги утврдува сите 
факти кои се битни за донесување на 
законити одлуки, при што мора по-
деднакво да ги земе предвид факти-
те кои одат во прилог и на штета на 
даночниот обврзник. Доколку УЈП 
има законско право за слободно од-
лучување, тогаш ова слободно одлу-
чување мора да биде во согласност 
со целта на ова право и да ги почиту-
ва законските граници на слободното 
одлучување. 

Службеното лице кое е овласте-
но да решава или да извршува одре-
дени дејствија во даночна постапка, 
ќе се изземе од работата во предме-
тот доколку постојат околности коиш-
то ја доведуваат во прашање негова-
та објективност и непристрасност во 
предметот во кој е странка, сопстве-
ник, сообврзник, полномошник, за-
конски застапник и припадник (на 
исто семејство на даночниот обврз-
ник). Даночниот обврзник има право 
да бара изземање на службено лице 
поради наведените причини.

•  Начело на временско важење 
на даночните прописи

Даночната обврска се утврдува врз 
основа на законите кои биле во сила 
во време на нејзиното настанување, 
освен, ако во согласност со закон, за 
одделни одредби кои се однесуваат 
на даночна обврска е пропишано да 
имаат повратно дејство.
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•  Увид во актите

На барање на даночниот обврзник 
- НВО му се овозможува увид во него-
вите даночни акти со соодветна при-
мена на начелото на даночна тајна. 
По барањето, УЈП и одлучува со реше-
ние во рок од 15 дена од денот на дос-
тавувањето на барањето.

•  Даночна тајна 

Едно од начелата на даночната 
постапка е чување на даночна тајна 
од страна на службеното лице. Служ-
бените лица се должни како даночна 
тајна да ги чуваат:

•  сите документи, информации, 
податоци или други факти за 
даночниот обврзник до кои 
дошле во даночна, прекршочна 
или судска постапка;

•  податоци за пронајдоци или па-
тенти, како и сите други пода-
тоци за технолошките постап-
ки кои ги применува даночниот 
обврзник и

•  сите деловни тајни за трето 
лице со коишто е запознаено 
службеното лице.

Обврската на чување на даночна 
тајна се однесува на службени лица 
и во случај кога им престанал работ-
ниот однос и/или својството во кое 
дошле до сознание за документите, 
фактите и/или податоците од ставот 1 
на овој член.

Според ЗДП обврската на чување 
на даночна тајна не е повредена, ако:
-  документ, факт и/или податок се 

изнесе во текот на даночна, прекр-
шочна или судска постапка;

-  се работи за објавување на ДДВ 
даночен идентификационен број 
на даночниот обврзник;

-  документ, факт и/или податок се 
користи во постапка на откривање 
на кривично дело или прекршок;

-  на даночниот гарант му се овоз-
можи увид во податоците за да-
ночниот обврзник кои се потреб-
ни за исполнување на неговата об-
врска како даночен гарант (лице 
кое гарантира за плаќање на дано-
чен долг на даночниот обврзни во 
случај кога даночниот обврзник тој 
долг не го плати во рокот на прис-
тигнување);

-  УЈП дава информации на дано-
чен орган на странска држава во 
постапка за размена на информа-
ции и меѓународна правна помош; 

-  УЈП без согласност на даночниот 
обврзник, на својата веб страни-
ца објавува листа на должници на 
доспеани и неплатени долгови по 
основ на данок на додадена вред-
ност, данок на добивка, персона-
лен данок на доход, придонеси од 
задолжително социјално осигуру-
вање како и акцизи и царини, за 
кои вкупниот износ на долгот е:
1)  повисок од 120.000 денари за 

физичките лица и самостојни 
вршители на дејност и

2)  повисок од 300.000 денари за 
правните лица.

-  одреден документ, факт и/или по-
даток се изнесе со писмена соглас-
ност на даночниот обврзник и

-  со закон е исклучена.

Што во случај на откривање на да-
ночна тајна од страна на службено 



25

ПРАВНА ЗАШТИТА НА НЕПРОФИТНИОТ СУБЈЕКТ ВО ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА

ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

лице? Согледување на аспектите на 
даночната тајна надвор од одредбите 
на ЗДП (член 9), во функција на заш-
тита на даночните обврзници од неза-
конито обелоденување на податоци-
те кои имаат третман на тајна, го от-
вора прашањето за одговорноста на 
службеното лице. Даночна тајна во 
даночната постапка е службена тајна. 
Под тајна во општа смисла, било да е 
таа службена, деловна, професионал-
на (адвокатска, лекарска. сл.), држав-
на, воена или лична се подразбира 
податокот кој е познат и кој смее да 
биде познат само на определен број 
на лица. Како службена (даночна) тај-
на во даночна постапка се смета секој 
документ, информација, податок или 
друг факт за даночниот обврзник до 
кој дошле службените лица во дано-
чна, прекршочна или судска постапка 
(на пр. податок за брачната состојба 
на даночниот обврзник; бројот на ли-
цата што ги издржува, висина на него-
вата заработувачка и други примања, 
состојбата на трансакциска сметка, 
имотот со кој располага и т.н.). Како 
службена тајна се сметаат сите пода-
тоци за техничките пронајдоци или 
патенти, како и сите други подато-
ци за технолошките постапки кои ги 
применува даночниот обврзник, до 
кои службените лица кои учествува-
ат во даночна постапка дошле во рам-
ки на даночна, даночно-прекршоч-
на или судска постапка. Со чување на 
службена/даночна тајна во даночна 
постапка треба да се постигне повеќе-
кратна заштита, и тоа: на личниот ин-
тегритет на даночниот обврзник, на 
професионалниот интегритет на да-
ночниот обврзник, на технолошките 
постапки (деловен интегритет) на да-
ночниот обврзник, но и на јавниот ин-

терес на Република Македонија. Сите 
овие интереси се над интересот за 
пристап кон информациите од јавен 
карактер кои имаат карактер на служ-
бена тајна, поради чие одавање може 
да настапат тешки правни и други по-
следици по интертесите заштитени со 
закон. Неспорно е дека со ова начело 
се штити правото на приватност и ин-
тересите на даночниот обврзник, но 
исто така е неспорно дека индирект-
но се штити и јавниот интерес на др-
жавата. Имено, даночниот обврзник, 
доколку оправдано се сомнева дека 
податоците што ги доставува за дано-
чни цели, ќе бидат на некој начин зло-
употребени или откриени на неовлас-
тени лица, би можел да се воздржи 
од нивното поднесување, дури и по 
цена на сторување на даночен прекр-
шок, ценејќи дека за него тоа претста-
вува помала штета отколку откривање 
на некој личен или деловен податок. 
Со таквиот негов пристап, државата 
може да трпи губење на јавни прихо-
ди преку даночна евазија или во нај-
мала рака на даночниот орган ќе му 
биде значително отежнато утврду-
вање на точниот износ на данокот, со 
што е загрозена и ефикасност на да-
ночната постапка. 

Според ЗДП даночна тајна се долж-
ни да ја чуваат службените лица. Спо-
ред дефиницијата од ЗДП службе-
но лице, во смисла на овој закон, е: 
1)  службеник; 2) судија; 3) лице што 
се наоѓа во друг јавно-правен рабо-
тен однос и 4)  лице кое за државна 
или друга служба или по нејзин налог 
исполнува задачи на јавната админи-
страција. Како службеник во даночна 
постапка според Законот за Управа-
та за јавни приход („Службен весник 



26

www.proagens.mk

 Про агенс        април 2017 година 
      

на РМ“ бр. 43/14, 61/15 и 27/16) се 
сметаат даночни службеници: дано-
чни инспектори, даночни контроло-
ри и даночни извршители. Други лица 
кои учествуваат во даночна, прекр-
шочна и судска постапка исто така се 
должни да ја чуваат службената тајна 
во врска со податоците за даночниот 
обврзник, почнувајќи од вработени-
те во УЈП кои немаат статус на служ-
бено лице (на пр. помошени и техни-
чки кадар), лица кои учествуваат во 
управен спор, лица вработени во дру-
ги државните органи и институции,... 
Обврската на чување на даночна тај-
на за службените лица како и за сите 
останати за кои станува збор, постои 
и по престанокот на работниот однос 
во рамки на кој дошле до сознание за 
податоците и фактите од значај за да-
ночниот третман на даночен обврза-
ни. 

Според Законот за Управата за 
јавни приходи (член 60) даночниот 
службеник не смее во неовластени 
цели да користи и да даде која било 
информација, која ја осознал во да-
ночната постапка. Обврската на да-
ночниот службеник за чување на да-
ночна или службена тајна важи и по 
престанокот на работниот однос во 
УЈП, сé до престанокот на периодот 
за ограничување. Даночниот службе-
ник за непридржување кон обврски-
те е дисциплински одговорен, како и 
прекршочно или кривично одгово-
рен во согласност со закон. Постап-
ката за прекршочната или кривичната 
одговорност може да биде покренета 
и против лица на кои им престанал ра-
ботниот однос во  УЈП.  Доверливоста 
на даночните информации е составен 
дел и на принципите на Кодексот на 

однесување на вработените во УЈП 
(13-6761/1 од 29.10.2013).

Според Кривичниот законик 
(„Службен весник на РМ“, бр. 37/96, 
... и 226/15), повреда на службена 
тајна е инкриминирана како кривич-
но дело: „Одавање службена тајна“ 
(член 360), во рамки на група на кри-
вични дела против службената долж-
ност. За сторителот е предвидена каз-
на затвор од три месеци до пет годи-
ни, а ако делото е направено од ко-
ристољубие или заради користење на 
податоците во странство, затвор нај-
малку една година, односно ако де-
лото е направено од небрежност, сто-
рителот ќе се казни со парична казна 
или со затвор до три години. 

•  Начело на утврдување 
на фактичка состојба 

Даночните факти се утврдуваат со-
гласно даночните закони и нивната 
економска суштина.

•  Привидни зделки

Ако со привидна правна работа се 
прикрива некоја друга правна работа, 
во тој случај, за утврдување на дано-
чната обврска основата ја чини при-
криената правна работа.

•  Противправно дејствување

Кога се остварени приходи, од-
носно е стекнат имот на начин спро-
тивен на прописите (без правна осно-
ва), даночната обврска се регулира во 
согласност со законот кој го уредува 
соодветниот вид на данок.
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•  Злоупотреба на правните дого-
ворни можности

Со злоупотреба на правните дого-
ворни можности не може да се одбег-
не даночниот закон. Доколку постои 
злоупотреба, даночната обврска се 
регулира на истиот начин како што се 
регулира при правен договор кој од-
говара на економските дејствија. 

ОВЛАСТУВАЊА И ОБВРСКИ НА УЈП 
ВО ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Контрола на книжењата и други-
те евидентирања заради утврду-
вање на факти

Според ЗДП книжењата и другите 
евидентирања, и во електронска фор-
ма, треба да се извршат целосно, точ-
но, навремено, веродостојно и уред-
но. Готовинскиот промет мора да се 
бележи континуирано - по редослед 
на неговото настанување, секојднев-
но.

Доколку книжењата и другите еви-
денции се обработени со систем за 
обработка на податоци, УЈП има пра-
во да добие увид во меморираните 
податоци и да го користи системот за 
обработка на податоци за испитување 
на истите. УЈП може да побара пода-
тоците да бидат обработени според 
нејзините потреби или меморирани-
те податоци да и бидат доставени на 
уред за пренос на податоци.

Заради истата цел - проверка на ве-
родостојноста на книжењата и други-
те евидентирања, УЈП може да приме-
ни финансиско-сметководствена фо-
рензичка анализа. Во тие рамки УЈП: 

-  спроведува финансиско - сме-
тководствена форензичка ана-
лиза со употреба на опрема и 
методологија за прибирање, 
прегледување и анализирање 
на податоците од уредите на 
даночниот обврзник кои содр-
жат медиум за меморирање, 
складирање и чување на диги-
тални податоци; 

-  има право да ги прегледа 
постојните податоци, да напра-
ви веродостојна копија од исти-
те и да изврши реконструкција 
на изменетите и избришаните 
податоци и

-  има право да побара уредите 
на кои се содржани податоците 
да се проверуваат во простории 
на УЈП.

Изведување и оцена на докази

Со ЗДП, УЈП е овластена да ги ко-
ристи сите доказни средства потреб-
ни за утврдување на фактите битни за 
оданочување, а особено:

1)  собирање информации од да-
ночниот обврзник и од други 
лица;

2)  одредување вештаци;
3)  прибавување на исправи и спи-

си; 
4)  излегување на увид и
5)  проверка на веродостојноста на 

книжењата и другите евиденти-
рања со примена на финанси-
ско-сметководствена форензич-
ка анализа.

  УЈП може:
•  да го повика даночниот обврз-

ник во своите службени просто-
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рии за појаснување на содржи-
ната на даночната пријава;

•  од даночниот обврзник да ги 
бара сите информации за него-
вото работење во земјата и во 
странство, за неговите актив-
ности и за изворите на средства 
за купување на деловен и личен 
имот;

•  од даночниот обврзник да бара 
да ги стави на увид деловните 
книги, евиденцијата, деловната 
документација и други исправи 
заради проверка, битни за ода-
ночување на лицето кое е пови-
кано да ги стави на увид или за 
оданочувањето на трети лица. 
УЈП може да побара овие испра-
ви, да бидат ставени на увид во 
нејзините службени простории. 
Даночниот обврзник или трето 
лице назначено од негова стра-
на мора да присуствува на уви-
дот. За наодот по завршениот 
увид мора да се состави запи-
сник и да се приложи кон дано-
чните акти.

Обем на надворешната контрола

Надворешната контрола ја вршат 
овластени даночни инспектори.

Надворешната контрола служи за 
утврдување и преиспитување на да-
ночните односи на даночниот обврз-
ник. Таа може да опфати еден или по-
веќе видови даноци, еден или повеќе 
периоди на оданочување, или пак, да 
се ограничи на одделни фактички со-
стојби. Определувањето на обемот 
на надворешната контрола, надлеж-
ното одделение за надворешна кон-
трола при УЈП го врши по самостојно 

- сопствено согледување, како негова 
службена должност.

Надворешната контрола треба да 
биде насочена кон суштинското. Ин-
спекторот треба да определи те-
жишта на контролата. Областите кои 
не се од значење за контролата треба 
да се исклучат.

Налог за надворешна контрола

Предметот и периодот на надво-
решната контрола го определува ра-
ководителот на надлежното одделе-
ние за надворешна контрола во УЈП, 
во писмено изготвен налог за кон-
трола.  Налогот може да биде во елек-
тронска форма. 

Налогот за надворешна контрола 
ги содржи следниве задолжителни 
елементи:

•  назив на надлежното одделе-
ние за надворешна контрола; 

•  број и дата; 
•  име, односно назив на даноч-

ниот обврзник на кој се однесу-
ва, како и неговиот ЕДБ;   

•  правни основи на надворешна-
та контрола; 

•  видови даноци што треба да 
бидат контролирани;

•  одделни фактички состојби што 
треба да бидат контролирани;

•  период на контрола;
•  упатство за правата и обврските 

на даночниот обврзник во текот 
на контро-лата;

•  правна поука;

•  потпис на овластено лице и

•  службен печат.
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Со налогот за надворешна контро-
ла можат да бидат опфатени и:

1)  временски почеток на контро-
лата;

2)  место на контролата; 
3)  име на инспекторот и
4)  барања во врска со контролата.

Доставување на налогот 
за надворешна контрола

За налогот за надворешна контро-
ла даночниот обврзник мора да биде 
известен во соодветен период пред 
почетокот на контролата, и тоа:

1)  четири недели - големи даноч-
ни обврзници и концерни и

2)  две недели - сите други даноч-
ни обврзници. 

По исклучок, налогот за контрола 
се доставува непосредно пред поче-
токот на контролата, доколку со  пре-
тходно доставување во одреден пери-
од би се спречила или попречила кон-
тролата како и во случаите кога е по-
требно да се обезбеди информација 
за потребите на странски даночен ор-
ган согласно со меѓународен договор. 

За секое лице - даночен обврзник, 
кај кое треба да биде реализирана 
надворешна контрола треба да биде 
доставен налог за контрола.

Инспекторот може да го одло-
жи почетокот на спроведувањето на 
надворешната контрола, ако даноч-
ниот обврзник поднесе барање пред 
почетокот на контролата и во него на-
веде оправдани причини за одложу-
вање на контролата.

Како оправдани причини за одла-
гање се сметаат:

•  болест на даночниот обврзник;
•  болест на застапникот на даноч-

ниот обврзник;
•  болест на вработен во пре-

тпријатието кој е од значење 
за информациите потребни за 
надворешната контрола;

•  опсежни пречки во претприја-
тието заради реновирање и

•  опсежни пречки во претприја-
тието заради виша сила. 

Место на надворешната контрола

Надворешната контрола се врши 
во деловните простории на даночни-
от обврзник. Даночниот обврзник за 
таа цел мора бесплатно да стави на 
располагање соодветно место за ра-
бота и потребна опрема. 

Доколку не постои деловен прос-
тор кој е погоден за вршење на надво-
решната контрола, тогаш контрола-
та се врши во службените простории 
на УЈП или со согласност на даночниот 
обврзник во неговите станбени прос-
тории. 

Инспекторот има право да влегува 
на земјиште и во деловни простории 
во кои даночниот обврзник ја врши 
дејноста и да ги прегледа. На даноч-
ниот обврзник или на неговиот заст-
апник мора да им се овозможи при-
суство при прегледувањето на делов-
ните простории. 
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Обврска за легитимирање 
на инспектор

Инспекторот за надворешна кон-
трола е должен да ја покаже легити-
мацијата на почетокот на вршење на 
надворешната контрола.

Завршен разговор

Во врска со резултатот од надво-
решната контрола, инспекторот треба 
да води разговор со даночниот обврз-
ник (завршен разговор). 

Завршниот разговор не мора да се 
одржи, кога:

•  даночниот обврзник се откажу-
ва од истиот или

•  за време на надворешната кон-
трола не произлегле констата-
ции кои водат кон промена на 
основата за оданочување. 

Даночниот обврзник може на за-
вршниот разговор да вклучи и дру-
ги лица кои ја познаваат таа работа, и 
тоа особено:

-  даночен советник; 
-  вработени лица во претпријати-

ето кои го познаваат книговод-
ството и сметководството;

-  други стручни и компетентни 
вработени лица во претпријати-
ето и

-  други лица кои се во врска со 
констатациите од контролата.

На завршниот разговор треба да се 
разговара особено за:

-  спорните точки;
-  правното оценување на состој-

бите од контролните наоди и

-  даночните последици од кон-
тролните наоди.

Доколку се одржи завршен разго-
вор, даночниот обврзник треба на-
време да се извести за точките на раз-
говорот и за терминот на завршниот 
разговор

Записник од извршена 
надворешна контрола

За резултатот од надворешната 
контрола се изготвува записник во 
писмена форма.

Во записникот од надворешната 
контрола треба да се внесат конста-
тациите од контролата кои се фактич-
ки и правно битни за оданочувањето, 
како и измените на основите за ода-
ночување.

Записникот од надворешната кон-
трола треба да му се испрати на дано-
чниот обврзник и да му се даде мож-
ност за произнесување.

ПРАВА И ОБВРСКИ 
НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК-НВО 
ВО ДАНОЧНА ПОСТАПКА 

Давање на информации

Даночниот обврзник е должен на 
барање на УЈП и во рок кој таа ќе го 
определи, да и ги даде сите информа-
ции потребни за утврдување на фак-
тичката состојба кои се битни за ода-
ночување.  Во барањето за давање ин-
формации мора да се наведе на кого 
и за што се однесуваат. Потребните 
информации можат да бидат даде-
ни во писмена форма, електронски, 
усно на записник или телефонски. 
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УЈП може да побара информациите 
да бидат дадени и во писмена форма, 
доколку ова е од значење во постап-
ката.

На барање на УЈП даночниот об-
врзник или лицата од кои се бараат 
информации, се должни да обезбе-
дат читливи и некриптирани подато-
ци кои се наоѓаат во уред за склади-
рање, медиум или се обезбедуваат за 
цели на финансиско-сметководствена 
форензичка анализа, како и да обез-
бедат корисничко име и лозинка за 
пристап до истите.

Од други лица, освен од даночни-
от обврзник, треба да се побара ин-
формација или поднесување на доку-
менти, дури тогаш кога фактичката со-
стојба од страна на даночниот обврз-
ник не води кон целта или не ветува 
успех.

Право на одбивање на давање 
информации

Информација за факти битни за 
оданочување на даночниот обврзник 
можат да одбијат:

-  *припадници на даночниот об-
врзник (физичко лице);

-  свештени лица, адвокати, нота-
ри, даночни советници, ревизо-
ри, лекари, медицински персо-
нал, коишто во ова својство се 
здобиле со информација, како 
и  помошници и лица кои се 
наоѓаат на обука за таа профе-
сија ако така одлучат односните 
лица;

-  лица кои уживаат имунитет по 
сила на законот.

* Припадници на даночниот об-
врзник според ЗДП се: *брачниот 
другар; *роднини по права линија; 
*браќа и сестри; *деца на браќата и 
сестрите; * сопружниците на браќата 
и на сестрите, браќата и сестрите на 
сопружниците и родителите на сопру-
жниците; * браќа и сестри на родите-
лите; * хранител и посвоител.

Право на одбивање на давање 
информации во случај 
на опасност за самооткривање

Лицата, со исклучок на даночни-
от обврзник, кои се должни да дава-
ат информации, не треба да дадат 
информација со којашто самите или 
нивните припадници би ги изложиле 
на кривично гонење. 

УЈП треба да ги поучи лицата за 
нивното право за одбивање на да-
вање информации. Во записникот 
мора да се наведе дека лицата се за-
познати со ова право.

Продолжување на роковите за 
поднесување на даночна пријава

Даночниот обврзник може да под-
несе барање за продолжување на ро-
кот за поднесување на даночна прија-
ва. Барањето мора да биде поднесе-
но пред истекот на рокот пропишан за 
поднесување на даночна пријава и да 
биде образложено за што даночни-
от обврзник е должен да достави со-
одветни докази за причините поради 
кои се бара продолжување на рокот. 
УЈП рок од 15 дена од денот на дос-
тавувањето на барањето, а за своја-
та одлука го известува даночниот об-
врзник. Доколку барањето биде од-
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биено, даночниот обврзник е должен 
даночната пријава да ја поднесе во 
пропишаниот рок, а доколку истекол 
овој рок, во рок од три дена од денот 
на доставувањето на известувањето 
дека барањето му е одбиено.

Образецот на барањето е пропи-
шан  од министерот за финансии.

 Враќање во поранешна состојба 

Доколку даночниот обврзник, без 
своја вина, бил спречен да запази за-
конски рок или рок што го определи-
ла УЈП тогаш, по негово барање, тре-
ба да му се дозволи враќање во по-
ранешна состојба. Образецот на ба-
рањето е пропишан од министерот за 
финансии.

Барањето треба да се поднесе во 
рок од еден месец од денот на прес-
танувањето на причината за про-
пуштање или од денот од кој дано-
чниот обврзник дознал за причина-
та за пропуштање.  Во барањето тре-
ба јасно да бидат образложени и ве-
родостојни причините за пропуштање 
на рокот.

По истекот на една година од 
крајот на пропуштениот рок, не 
може да биде поднесено барање за 
враќање во поранешна состојба, ос-
вен во случај на виша сила. 

Пропуштеното дејство (пр. подне-
сување на даночна пријава во рок) 
треба да биде спроведено за време 
на рокот за поднесување на барање 
за враќање во поранешна состојба.

За барањето за враќање во пора-
нешна состојба одлучува УЈП, со ре-
шение, во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на барањето. 

Обврски за соработка на даноч-
ниот обврзник

Даночниот обврзник е должен да 
соработува во утврдувањето на фак-
тичката состојба, при што особено е 
должен да ги извршува следниве ра-
боти: 

а)  да дава информации;
б)  да доставува на увид и контро-

ла деловни книги, евиденции, 
деловна документација и други 
исправи;

в)  да ги дава потребните појасну-
вања за разбирање на негово-
то даночно објаснување и кни-
говодство и

г)  да му дава поддршка на ин-
спекторот за надворешна кон-
трола при извршувањето на не-
говата обврска за истражување.

Обврската постои и во случаи кога 
информациите и документите не се 
однесуваат непосредно на времен-
скиот период кој се контролира, а ова 
се смета за неопходно при утврду-
вање на фактичката состојба.

Лица за информации

Даночниот обврзник може да име-
нува лица за давање информации, на 
што инспекторот треба на почетокот 
на надворешната контрола да му ука-
же.  Инспекторот смее да прибира ин-
формации од вработените во пре-
тпријатието кои не се именувани како 
лица за давање информации, како и 
од други лица од кои може да бара 
приложување на книги, белешки, до-
кументи и деловна документација.
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Сомнение за даночно казниво ра-
ботење

Доколку за време на надворешна-
та контрола или најдоцна во текот на 
завршниот разговор се појави сомне-
ние за сторено даночно казниво дело 
од страна на даночниот обврзник, во 
тој случај треба без одлагање против 
даночниот обврзник да се поведе каз-
нена постапка. Даночниот обврзник 
треба да биде информиран за тоа. 

Одлагање на плаќање
на даночен долг

УЈП на барање на даночниот дол-
жник во целост или делумно го одла-
га плаќањето на даночен долг на де-
нот на доспеаноста, доколку се утвр-
ди дека извршувањето на даночните 
обврски би го нарушило процесот на 
неговото деловно работење, претста-
вува значително оптоварување за да-
ночниот обврзник и/или со плаќање-
то се нанесува битна штета на даноч-

ниот обврзник. Одлагањето се усло-
вува со гаранција за обезбедување на 
плаќањето. По барањето, УЈП одлучу-
ва со решение во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на барањето. 
Образецот на барањето е пропишан 
од министерот за финансии.

Гаранција за обезбедување на 
плаќање на даночен долг е:

•  хипотека од прв ред на недвиж-
ност на даночен обврзник;

•  залог на подвижни предмети на 
даночниот обврзник;

•  неотповиклива банкарска га-
ранција и

•  гаранција од друго лице.

Вредноста на гаранцијата не може 
да биде помала од 100% од висина-
та на даночниот долг чија наплата се 
обезбедува, освен за вредноста на не-
отповиклива банкарска гаранција која 
не може да биде помала од 75% од 
висината на даночниот долг.

Обврска за чување на деловни книги и евиденции

Според ЗДП деловните книги и евиденции на мора уредно да се чуваат во 
соодветни законски рокови.

Табела со рокови за чување на деловните книги и евиденции според ЗД

Рок на чување  Вид на сметководствен документ
Десет години - трговски книги, сметководствени документи, записи и 

пописи, годишна сметка и финансиски извештаи, белешки 
за применети сметководствени политики и други документи 
во врска со организацијата; 

- деловни писма и кореспонденции;

-	 сметки за книжење
Пет години - другите документи од значење за оданочување 
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Рокот за чување се смета од исте-
кот на календарската година во која:

1.  е направено последното запи-
шување;

2.  е составен пописот, даночниот 
биланс или годишната сметка;

3.  е примено или испратено де-
ловно писмо или кореспонден-
ција;

4.  настанала потврда за книжење;
5.  настанал секаков вид на беле-

жење или книжење и
6.  настанале други документи.

Одредбите за чување на деловно-
сметководствената документација на 
непрофитните организации се содр-
жани и во Законот за сметковод-
ството на непрофитните организа-
ции (ЗСНО - “Службен весник  на РМ”, 
бр. 24/03 и 17/11 и 154/14) и во про-
писте за канцелариско и архивско ра-
ботење.

 Рокови за чување на деловните 
книги и евиденции според ЗСНО:

Деловните книги се чуваат најмал-
ку:

десет години - дневникот и главна-
та книга;
пет години  - помошните книги 
(аналитичка евиденција).

Сметководствените документи, се 
чуваат во следните рокови:

трајно - конечните пресметки на 
плати на вработените и исплатни-
те листи на платите на вработени-
те, ако содржат битни податоци за 
вработените;
пет години - сметководствените 
документи  врз основа на кои се 

внесени податоците во деловните 
книги; (забелешка: сметководстве-
ните документи се чуваат  10 годи-
ни според ЗДП) 
три години - исправите што се од-
несуваат на платниот промет;
две години - продажните и кон-
тролните блокови, помошните 
пресметки и слични исправи.

Финансиски извештаи се чуваат 
трајно (биланс на состојбата; биланс 
на приходи и расходи и  белешки кон 
финансиските извештаи).

Напомена:

Со оглед дека ЗДП и ЗСНО предви-
дуваат различни рокови за чување 
на сметковствествени документи 
и финансиски извештаи, НВО ќе го 
применуват подолгиот пропишан 
рок за двата сличаи, и тоа: 10 го-
дини за сметковствествени доку-
менти и трајно за финансиските из-
вештаи. 

ДАНОЧНО РЕШЕНИЕ
(ДАНОЧЕН УПРАВЕН АКТ)

Поведување на даночна постапка 

Даночната постапка ја поведува 
УЈП по службена должност или по 
барање на даночниот обврзник. 

Постапката ја поведува УЈП со пре-
земање на соодветно дејствие против 
даночен обврзник. Такво дејствие е 
на пример надворешна инспекциска 
контрола. Доколку, согласно со за-
кон, за поведување на постапка е по-
требно барање од даночниот обврз-
ник, постапката може да се поведе 
само ако такво барање е поднесено.
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На пример, поведување на дано-
чна постапка може да биде иницира-
но со даночна пријава или некој друг 
поднесок (документ) поднесен до УЈП 
по основа на разни обврски кои за да-
ночниот обврзник произлегуваат од 
даночните прописи (Законот за да-
нокот на добивка, Законот за пер-
соналниот данок на доход, Законот 
за данокот на додадена вредност, 
Законот за даноците на имот ...), 
или заради остварување на одредени 
права (на пример, право на поврат на 
ДДВ).

УЈП донесува даночно решение 
во:

a)  постапка на надворешна кон-
трола;

б)   случај кога со закон е пропиша-
но дека не се спроведува само-
оданочување (поднесување на 
даночна пријава) и

в)  случај кога со закон е пропиша-
но дека и покрај самооданочу-
вањето мора да се донесе да-
ночно решение.

Даночно решение мора да биде 
донесено и во случај кога даночниот 
обврзник е целосно или делумно ос-
лободен од данок или кога неговото 
барање за утврдување на данок е од-
биено.

Во случаите на самооданочување, 
даночно решение мора да се доне-
се доколку има отстапување од само-
оданочувањето на даночниот обврз-
ник (на пример: неподнесување на 
даночна пријава во рок или погреш-
на пресметка на данокот во даночна-
та пријава и сл). Според ЗДП самоода-
ночувањето може да биде променето 

со даночно решение на УЈП во рок од 
една година од поднесувањето на да-
ночната пријава. По истекот на една 
година, а во рокот на застареност, са-
мооданочувањето може да биде про-
менето само доколку:

-  самооданочувањето се заснова 
на свесна измама,

-  на друг начин промената е доз-
волена со закон и

-  даночниот обврзник се согла-
сил со промената. 

Форма и содржина на даночното 
решение

Даночно решение како даночен 
управен акт мора да се донесе во пис-
мена форма и мора да се означи како 
решение. Даночното решение мора 
да содржи:

1)  назив на надлежната организа-
циона единица на УЈП којашто 
го издала решението;

2)  број на актот;
3)  датум;
4)  ЕДБ (единствен даночен број);
5)  име и/или назив и адреса на да-

ночниот обврзник;
6)  адреса на доставување на заст-

апникот на даночниот обврз-
ник (полномошник на даночни-
от обврзник, односно законски 
застапник на даночниот обврз-
ник);

7)  вид на данокот;
8)  период на оданочување; 
9)  основа за оданочување и за 

пресметување;
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10)  даночна стапка;
11)  налог за плаќање;
12)  рок за плаќање;
13)  образложение;
14)  правна поука; 
15)  отпечатено име и презиме 

на овластеното лице и негов 
потпис и

16)  печат на УЈП.

Ако решението се обработува ме-
ханографски, односно во електронска 
форма наместо потпис и печат содр-
жи факсимил, односно електронски 
потпис согласно со закон.

Даночното решение може да содр-
жи и дополнителни забелешки и усло-
ви како и укажување на последиците 
од непостапувањето.

Правната поука во решението 
мора да содржи упатство за правен 
лек кој е допуштен и во кој временски 
рок и кај кој треба да се поднесе.

Доставување на записник и дано-
чно решение 

ЗДП го уредува начинот на доста-
вување на налогот за надворешна 
контрола, записникот од извршена-
та контрола и даночното решение 
и кога се смета дека доставувањето е 
уредно. 

Основен начин на доставува-
ње на наведените акти во писме-
на форма, е по пошта. Адресира-
њето на налогот, записникот и да-
ночното решение се врши на адре-
сата на даночниот обврзник вне-
сена во пријавата за регистрација 
или во последната даночна пријава. 
 

  Алтернативен начин на достава 
е со врачување од страна на лице ан-
гажирано од УЈП до:

1)  даночниот обврзник или него-
виот законски застапник;

2)  ополномоштен застапник од 
страна на даночниот обврзник 
и

3)  полнолетен член од семејство-
то, доколку се работи за физич-
ко лице. 

Во наведените случаи доставу-
вањето се смета дека е уредно и кога 
наведените лица одбијат да го при-
мат или потпишат даночниот управен 
акт, а лицето кое го вршело доставу-
вањето за тоа состави службена бе-
лешка.

Налогот за надворешна контрола, 
записникот од извршената контрола 
и даночното решение, со претходна 
согласност на даночниот обврзник, 
може да се достави и по електрон-
ски пат со пренос на податоци или до-
кументи преку информацискиот сис-
тем на УЈП или на последната прија-
вена адреса на електронска пошта на 
даночниот обврзник во УЈП.

Доставата се смета за извршена 
петтиот ден од денот на испраќањето 
на актот по електронски пат. 
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ТУЖБА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА УПРАВЕН СПОР

Без право на жалба против дано-
чните решенија 

Жалбата, како редовен правен лек 
во даночната постапка, не постои од 4 
септември 2015 година, со влегување 
во сила Законот за изменување и до-
полнување на ЗДП („Службен весник 
на РМ“, бр. 154/15 од 04.09.2015).

Наместо жалба, против даночно-
то решение на УЈП може да се подне-
се тужба за поведување на управен 
спор пред надлежниот суд. 

Исто така, жалбата е укината и во 
постапката за присилна наплата на 
даночниот долг. Против решението за 
одредување на присилната наплата 
дозволено е поведување на управен 
спор. Поведувањето на управен спор 
не ја попречува постапката по присил-
ната наплата.

Елимирањето на жалбата како 
редовен правен лек во даночната 
постапка доведе до сведување на  ис-
тата од двостепена на едностепена, 
но и до актуелизирање на прашањето 
дали на овој начин се слабее механи-
змот на правната заштита на даночни-
от должник? Без право на жалба, да-
ночните решенија на УЈП добиа сила 
на конечни во даночната постапка би-
дејќи е анулирана можноста за вклу-
чување на повисоката, второстепена 
управна инстанца (министерот за фи-
нансии или од него овластено лице) 
во решавање на спорните даночни 
предмети. Се поставува прашањето, 
дали УЈП, ослободена од непосредна 
контрола на министерот за финсансии 
и неговите корективни инструменти 

(одлуки донесени по жалба со кои се 
поништува или менува првостепено 
решение) сега поодговорно ја извр-
шува својата функција во утврдување-
то на даночните факти битни за доне-
сување на законити одлуки, со оглед 
дека директно ќе се соочува со пресу-
дите на надлежниот суд?

Во Република Македонија со Уста-
вот е загарантирана судската зашти-
та  (контрола) на законитоста на пое-
динечните акти (даночни и други ре-
шенија) донесени од страна на др-
жавната управа и другите институции 
што вршат јавни овластувања. Судска-
та заштита се остварува преку правна-
та институција управен спор кој е уре-
ден со посебен закон - Законот за уп-
равните спорови (ЗУС - „Службен ве-
сник на РМ“, бр. 62/06 и 150/10; Одлу-
ки на Уставниот суд на РМ, бр. 27/08, 
117/09 и 171/10).

Управните спорови во Република 
Македонија ги решаваат: 

-  Управниот суд, како првостепен 
суд; 

-  Вишиот управен суд како второ-
степен суд и 

-  Врховниот суд на Република Ма-
кедонија кој одлучува по вон-
редни правни средства во слу-
чаите кога тоа е уредено со ЗУС.

Управниот суд во управен спор од-
лучува во прв степен по тужба против 
управни акти (даночно решение). Ви-
шиот управен суд одлучува по жалби 
против одлуките на Управниот суд до-
несени во прв степен. Врховниот суд 
одлучува по вонредни правни сред-
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ства против одлуките на Вишиот упра-
вен суд.

Управен спор може да се поведе 
и кога УЈП по барање на даночниoт 
обврзник не донела даночно реше-
ние во рокот утврден со законите од 
областа на даноците и другите јавни 
приходи како и на споредните даноч-
ни давачки кои ги управува УЈП (мол-
чење на администрацијата).

Право да поднесе тужба за поведу-
вање управен спор има даночен об-
врзник (како тужител), ако смета дека 
со даночно решение му е повредено 
некое право или непосреден интерес 
заснован врз закон. Тужена страна во 
управен спор е органот на државната 
управа што го донел оспореното ре-
шение во даночната постапка, во слу-
чајов УЈП (како тужен).

Тужбата за управен спор се под-
несува во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на даночното решени 
до даночниот обврзник. Тужбата не 
го спречува извршувањето на даноч-
ното решение.

Според ЗОУП (член 117) УЈП против 
чие решение навремено е поведен 
управен спор може, до окончување-
то на спорот, ако ги уважува сите ба-
рања на тужбата, да го поништи или 
измени своето  решение од оние при-
чини од кои судот би можел да го по-
ништи утужениот управен акт, ако со 
тоа не се повредува правото на стран-
ката во управната постапка или на 
трето лице.

Содржина на тужба за управен 
спор

Според ЗУС, во тужбата мора да се 
наведат називот и седиштето на орга-
нот на државната управа, називот и 
седиштето на даночниот обврзник - 
правно лице определено во Централ-
ниот регистар на РМ, односно името 
и презимето и местото на домување-
то на даночниот обврзник - физичко 
лице, ознака на даночното решение 
против кој е насочена тужбата, причи-
ните поради кои се тужи, како и во кој 
правец и обем се предлага поништу-
вање на управниот акт. Кон тужбата 
мора да се поднесе даночното реше-
ние во оригинал или во препис.

Времена мерка во управен спор 

Ако УЈП пристапи кон извршување 
на даночното решение до донесу-
вањето на одлуката на судот, тужи-
телот може да бара судот да донесе 
времена мерка за одлагање на извр-
шувањето на даночното решение, 
за да се избегнат потешки штетни по-
следици.

За донесување на времена мер-
ка надлежен е судот што одлучува по 
тужбата (Управен суд). Судот одлучу-
ва по предметот за донесување на 
времена мерка во рок од седум дена 
од приемот на барањето со решение 
кое треба да биде образложено. Су-
дот може донесувањето на времена-
та мерка да го поврзе со условот да 
се даде осигурување за штетата која 
евентуално би настанала за спротив-
ната странка, заради нејзиното доне-
сување.
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Против решението на судот во по-
глед на времена мерка, странките мо-
жат во рок од три дена да поднесат 
жалба до Вишиот управен суд, кој е 
должен по жалбата да одлучи во рок 
од три дена од денот од нејзиниот 
прием.

Пресуда во управен спор 

Управниот суд во управен спор 
против даночно решение решава со 
пресуда, со која тужбата се уважува 
или се одбива како неоснована. Ако 
тужбата се уважи, судот го поништу-
ва оспорениот управен акт во целост 
или делумно и му наложува на дано-
чниот орган да донесе ново даночно 
решение. 

Можно е судот да го поништи ос-
порениот акт и сам да ја реши даноч-
ната работа ако природата на работа-
та тоа го дозволува и ако податоците 
на постапката даваат сигурен основ за 
тоа. Таква пресуда во се го заменува 
поништеното даночно решение.

Против пресудата на Управниот 
суд, странките (даночен обврзник и 
УЈП) можат да изјават жалба во рок од 
15 дена од денот на доставувањето на 
одлуката преку Управниот суд до Ви-
шиот управен суд. УЈП може да под-
несе жалба преку Државниот право-
бранител на Република Македонија. 

Пресудите на судовите донесени 
во управен спор е задолжителини и 
извршни. Задолжителноста на пре-
судите во управниот спор е подигна-
та на ниво на основно начело на уп-
равно-судската постапка. Таа е задол-
жителна како за сранките во спорот 
(даночен обврзник и даночен орган - 
УЈП) така и за сите (erga omnes).

Кога судот ќе го поништи даноч-
ното решение против коe бил пове-
ден управен спор предметот се враќа 
во состојба во која се наоѓал пред 
да е донесено поништеното реше-
ние. Ова практично значи дека цели-
от предмет се враќа на почеток, а по-
ништениот акт како да не бил ниту до-
несен.

За даночниот орган, на кого му е 
наложено од судот да донесе ново 
даночно решение место поништено-
то, произлегуваат две обврски и тоа:

1)  донесување на ново решение 
без одлагање, а најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на доставу-
вањето на пресудата. 

2)  придржување до правното ми-
слење на судот, како и до забе-
лешките на судот во однос на 
постапката.  

Ако решението не биде донесено 
во наведениот рок од 30 дена, дано-
чниот обврзник може од даночниот 
орган да бара такво решение да до-
несе во рок од седум дена од подне-
сување на барањето. Доколку дано-
чниот орган не донесе решение ниту 
во рок од седум дена, даночниот об-
врзник може со посебен поднесок да 
бара донесување на таков акт од стра-
на на судот што ја донел пресуда-
та. При тоа судот, ќе побара од дано-
чниот орган известување за причини-
те поради кои не го донел решение-
то. Органот е должен да го даде ова 
известување веднаш, а најдоцна во 
рок од седум дена. Ако тој не го извр-
ши тоа или ако даденото известување 
според мислењето на судот не го оп-
равдува неизвршувањето на судската 
пресуда, судот ќе донесе одлука што 
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во се го заменува решението на да-
ночниот орган, ако природата на ра-
ботата тоа го дозволува. Судот ова ре-
шение ќе го достави до даночиот ор-
ган заради извршување и за тоа исто-
времено ќе го извести органот што 
врши надзор над негово работење 
(Државниот управен инспекторат). 
Даночниот орган е должен без одла-
гање да ја изврши ваквата одлука. 

Ако даночниот орган по поништу-
вањето на даночното решение доне-
се ново решение спротивно на прав-
ното мислење на судот или спротив-
но на забелешките од судот во однос 
на постапката, па тужителот поднесе 
нова тужба, судот ќе го поништи оспо-
реното решение, и по правило, сам ќе 
го реши даночниот предмет со пре-
суда. И во овој случај, судот го извес-
тува органот што врши надзор над ра-
ботата на даночниот орган што го до-
нел актот кој е предмет на управен 
спор. 

ВОНРЕДНО ПРАВНО СРЕДСТВО 
ВО ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА

Повторување на постапка

За вонредни правни средства во 
даночната постапка ЗДП нема посеб-
ни одредби. Затоа, за можната при-
мена на овој инструмент на правна 
заштита во даночната постапка ќе се 
применат решенијата од ЗОУП. ЗОУП 
во членовите: 114 до 117 го уредува 
повторувањето на управната постап-
ката (повторување на даночната по-
сртапка) како вонредно правно сред-
ство чија примена може да доведе до 
повторно решавање на даночната ра-
бота за која постои конечно решение. 

Постапката окончана со конечно 
решение во даночната постапка ќе се 
повтори, ако:

•  се дознае за нови факти, или се 
најде или се стекне можност да 
се употребат нови докази кои, 
сами или во врска со веќе изве-
дените и употребените докази, 
би можеле да доведат до по-
инакво решение, ако тие факти, 
односно докази биле изнесени 
или употребени во поранешна-
та постапка;

•  решението е донесено врз ос-
нова на лажна исправа или ла-
жен исказ на сведок или вештак, 
или ако дошло како последица 
од некакво дело казниво спо-
ред Кривичниот законик;

•  решението се заснова врз пре-
суда донесена во кривична 
постапка, а таа пресуда е право-
силно укината;

•  решението е поволно за даноч-
ниот обврзник и е донесено врз 
основа на невистинити наводи 
на даночниот обврзник, со кои 
органот што ја водел постапката 
бил доведен во заблуда;

•  решението на органот што ја во-
дел постапката се заснова врз 
некое претходно прашање, а 
надлежниот орган тоа прашање 
подоцна го решил поинаку во 
суштествените точки;

•  во донесувањето на решението 
учествувало службеното лице 
кое според законот морало да 
биде изземено;

•  решението го донело службе-
ното лице на надлежниот орган 
што не било овластено за него-
во донесување;
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•  колегијалниот орган што го до-
нел решението не решавал во 
составот предвиден со важеч-
ките прописи или ако за реше-
нието не гласало пропишаното 
мнозинство;

•  на лицето кое требало да учест-
вува во својство на странка (да-
ночен обврзник) не му била да-
дена можност да учествува во 
постапката и

•  даночниот обврзник не ја заста-
пувал застапникот по закон, а 
според законот требало да ја 
застапува.

Постапката се повторува само ако 
даночниот обврзник без своја вина, 
не била во состојба во поранешната 
даночна постапка да ги изнесе причи-
ните поради кои бара повторување,  
а ако некоја од овие причини би мо-
жела да доведе до издавање на попо-
волен управен акт, доколку тие биле 
изнесени во поранешната управна 
постапка.

Даночниот обврзник треба да го 
поднесе барањето за повторување 
на постапката во рок од 30 дена отка-
ко дознала за причините за повтору-
вањето на постапката. По истекот на 
периодот од три години од денот кога 
странката била известена за даноч-
ното решение, не може да се побара 
повторување на постапката.

Ако утврди дека барањето за пов-
торување на постапката е основано, 
УЈП соодветно ќе го измени или по-
ништи побиваниот даночно решение 
со ново  решение. Во спротивно, УЈП 
ќе го отфрли барањето со решени, 
против кое може да се поведе упра-
вен спор пред надлежен суд.

НАЧИНИ НА ИСПОЛНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Даночниот долг настанува соглас-
но со оделните даночни закони и под-
лежи на оданочување според тие за-
кони. Во членот 23 од ЗДП се набро-
ени начините на престанување на да-
ночниот долг, и тоа:

1)  плаќање на даночен износ; 
2)  пребивање на даночни побару-

вања и даночни долгови на ист 
даночен обврзник;

3)  присилна наплата на даночен 
долг и

4)  застарување на даночен долг.

Пребивање - Исполнување на да-
ночен долг со пребивање се врши во 
случај кога даночното побарување на 
даночниот обврзник е поголемо од 
даночниот долг и износот на повеќе 
платениот данок се користи за нами-
рување на даночен долг по ист основ 
кој пристигнува подоцна или по ба-
рање на даночниот обврзник се врши 
поврат или се намируваат доспеани 
долгови по друг основ.

Застарување на наплата - Според 
ЗДП наплатата на даноците и според-
ните даночни давачки застарува во 
рок од 10 (десет) години од истекот 
на годината во која данокот и според-
ните даночни давачки пристигнале за 
плаќање. Враќање на повеќе или по-
грешно уплатен или наплатен данок, 
како и споредни даночни давачки не 
може да се бара, доколку истекол ро-
кот на застарување од 5 години сме-
тано од уплатата, а во секој случај по 
истекот од 10 години. 
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Застарувањето на наплата на дано-
кот се разликува од институтот заста-
рување на утврдување на данок и 
споредни даночни давачки. Утврду-
вањето на данокот и споредните да-
ночни давачки, застарува во рок  од 
5 години, а во случаи на даночно за-
тајување изнесува 10 години (посе-
бен рок на застареност), по истекот 
на годината во којашто е остварена 
фактичката состојба. Во секој случај, 
по истекот од десет години, застарува 
утврдувањето на данокот и споредни-
те даночни давачки (апсолутен рок на 
застареност). 

По истекот на рокот за застареност 
на утврдување и наплата на данок и 
на споредни даночни давачки од де-
сет години може да се изврши траен 
отпис.

РЕДОВНО НАМИРУВАЊЕ 
НА ДАНОК

Редовно намирување на данок 
- Редовно намирување на данок, по 
правило, се врши со плаќање на па-
ричен износ на пристигнатиот дано-
чен долг на пропишани уплатни смет-
ки за јавни приходи во рокови пропи-
шани со закон.

Извршување на даночен налог - 
За извршување на даночниот налог се 
користат средствата на даночниот об-
врзник од сите негови сметки отворе-
ни кај банка, ако средствата не се из-
земени заради посебен режим на за-
лог во согласност со ЗДП. Банката го 
извршува даночниот налог до крај на 
работниот ден, а најдоцна во рок од 
24 часа од приемот на налогот. Ако 
банката не изврши уплата на пропи-
шаната уплатна сметка за јавни при-
ходи во рокот, а на сметката на дано-

чниот обврзник имало расположливи 
средства, последиците од неплаќање-
то на данокот во рокот на пристигна-
тост паѓаат на товар на банката.

Редослед на намирување - Дано-
чниот обврзник при уплатата на прис-
тигнатиот данок го наведува видот на 
данокот кој го плаќа. Ако износот на 
уплатата по основ на даноци или по-
баруваниот данок е поголем од дол-
гуваниот износ, износот на претплата-
та се користи: за намирување на об-
врските по истиот основ кои пристиг-
нуваат подоцна; за намирувааање на 
пристигнатите обврски и по друг ос-
нов или се врши поврат на данокот, 
за што се известува даночниот обврз-
ник.

Опомена за плаќање на данок - 
УЈП на даночниот обврзник кој доцни 
со плаќање данокот, односно според-
ната даночна давачка, му праќа опо-
мена со која му наложува пристигна-
тиот износ да го плати веднаш, а нај-
доцна во рок од една седмица од де-
нот на приемот на опомената.

Опомената се доставува по пошта 
а со цел за поголема ефикасност се 
праќа кога е можно и по е-маил, те-
лефакс, телефон или по курир. Ако 
опомената за плаќање данок се праќа 
по телефон, службеното лице на УЈП 
за тоа составува службена белешка и 
ја приложува во списите по предме-
тот.

КАМАТА

Во ЗДП е утврдена обврска за пре-
сметување и плаќање камата на из-
носот на помалку или повеќе плате-
ниот данок и споредните даночни да-
вачки.  
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Во однос на висината на каматата 
и денот на отпочнување на пресмету-
вање на камата утврдено е решение, 
според кое: 

-  се пресметува и наплатува во 
висина од 0,03% за секој ден за-
доцнување;

-  на долгуваниот данок и според-
ната даночна давачка, се пре-
сметува почнувајќи од наредни-
от ден од денот на првобитна-
та пристигнатост и

-  на износот на повеќе платен 
данок и споредни даночни да-
вачки, се пресметува по исте-
кот на рокот од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето за 
враќање.

Решението е штетно за даночниот 
обврзник бидејќи на износот на по-
веќе платениот данок камата се пре-
сметува по истекот на рокот од 30 
дена од денот на приемот на барање-
то за враќање, а на износот на помал-
ку платен данок од наредниот ден 
од денот на првобитната пристигна-
тост. На овој начин под законска рам-
ка се промовира неуставно решение 
со кое државата се става во позиција 
на субјект кој стекнува “без основ”, се 
збогатува на сметка на обврзникот на 
кој му ја ограничува сопственоста и 
правата кои од неа произлегуваат. 

ПОСТАПКА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

Предуслови за присилна наплата

УЈП има законско овластување да 
врши присилна наплата по даночни 
решенија со кои се побарува данок 
или споредна даночна давачка (па-

рични казни, даночни казни, камати и 
трошоци на присилна наплата на да-
нок).

Предуслови за започнување на 
присилната наплата, се следните: 

а)  долгот да е пристигнат;
б)  должникот да е повикан да пла-

ти: со опомена за плаќање на да-
нок, односно како исклучок) и

в)  од повикувањето да плати да 
поминала најмалку една сед-
мица сметано од од денот на 
приемот на опомената (рок за 
доброволно плаќање).

Заради обезбедување на даночно-
то побарување во присилна наплата 
на ствари или на имотните права на 
должникот во присилната наплата, се 
воспоставува законско заложно пра-
во во корист на Република Македо-
нија, со упис во соодветниот регистар. 

 Тужба против решение 
за присилна наплата

УЈП по истекот на рокот за добро-
волно плаќање на данокот донесува 
решение со кое се определува при-
силна наплата. Против овој акт дол-
жникот има право да поведе управен 
спор пред надлежен суд. Со тужбата 
може да се напаѓа само присилната 
наплата: начинот на извршување, за-
конитост и правилност, но не и окол-
ностите кои се однесуваат на утврду-
вањето на даночниот долг, бидејќи 
долгот е веќе утврден во актот кој пос-
лужил како основ за донесување на 
посебен акт за присилна наплата.

Поведувањето на управен спор не 
ја попречува постапката по присилна-
та наплата.
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Предмети на присилна наплата 
и изземање од присилна наплата

Присилната наплата на даночни-
от долг се извршува од целокупниот 
имот, приходите и побарувањата 
на должникот освен оние кои се иззе-
мени со ЗДП.

Присилна наплата на даноци се 
спроведува на следните предмети:

•  парични средства на должникот 
во присилната наплата;

•  парични побарувања на долж-
никот во присилната наплата;

•  непарични побарувања и други 
права на должникот во присил-
ната  наплата;

•  готови пари и хартии од вред-
ност;

•  движни предмети и
•  недвижности.

Присилната наплата може да се 
спроведе на еден или повеќе пред-
мети во исто време, што се одредува-
ат со решение.

Од наведените предмети присил-
ната наплата не се спроведува на: 

-  облека, обувки, долна обле-
ка, постелнина, апарати за до-
маќинството, кујнски апарати, 
мебел, кои што му се потреб-
ни на должникот во присилната 
наплата и на членовите на не-
говото семејство за водење на 
пристоен и скромен живот;

-  прехранбени производи, сред-
ства за огрев и осветлување, 
кои што на должникот во при-
силната наплата и на членовите 

на неговото семејство му се по-
требни за 4 (четири) седмици;

-  кај лицата кои се занимаваат со 
замјоделство и шумарство, апа-
рати, добиток и сточната храна 
потребна за 4 (четири) седми-
ци, кои се неопходни за извр-
шување на стопанската дејност;

-  суштински неопходните сред-
ства потребни за работа за из-
вршување на професионална 
дејност;

-  научни, стручни и религиозни 
книги, како и учебници на дол-
жникот и членовите на негово-
то семејство;

-  стипендија на ученици и сту-
денти;

-  детски додаток и други при-
мања врз основа на социјална 
заштита;

-  книги за трошоци, семејни до-
кументи, венчални прстени, ор-
дени и  медали, како и предме-
ти одредени за погреб и орто-
педски помагала кои што се во 
употреба;         

-  примања врз основа на закон-
ско издржување;

-  две третини од нето лични-
те примања по основ на рабо-
та, но најмногу до износ од 150 
евра во денарска противред-
ност од нето личните примања 
по основ на работа;

-  противпожарна опрема и
-  лекови, медицински помагала и 

медицинска опрема.
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УЈП КАКО ПРЕКРШОЧЕН ОРГАН

Опфат на Законите по кои поста-
пува УЈП како прекршочен орган

ЗДП е утврден опфатот на закони-
те во однос на кои УЈП настапува како 
прекршочен орган, а што е од особен 
интерес за даночните обврзници во 
поглед на заштитата на нивната прав-
на положба во односите кон даночни-
от орган при утврдување на прекршо-
кот. 

УЈП како прекршочен орган е на-
длежна за водење на прекршочна 
постапка и за изрекување на прекр-
шочни санкции за прекршоците про-
пишани со:

1)  ЗДП, 
2)  Законот за данокот на добивка, 
3)  Законот за персоналниот данок 

на доход, 
4)  Законот за данокот на додадена 

вредност, 
5)  Законот за регистрирање на го-

товинските плаќања,
6)  Законот за придонесите од за-

должително социјално осигуру-
вање и

7)  Законот за игри на среќа и за-
бавните игри.

Прекршочната постапка ја води 
тричлена Комисија за одлучување по 
прекршок (Комисија за прекршоци), 
именувана од страна на директорот 
на УЈП. 

Против решенијата за прекршо-
ците на УЈП со кои се изрекува прекр-
шочна санкција може да се подне-
се жалба до Државната комисија за 

одлучување во втор степен во обла-
ста на инспекцискиот надзор и прекр-
шочната постапка.

Усогласување на ЗДП со Законот 
за прекршоците

Со измената на ЗДП („Службен ве-
сник на РМ“, бр. 129/15, во сила од 
31.07.2015), начинот на пропишу-
вањето на глобите во ЗДП и начи-
нот на нивното одмерување е усогла-
сен со актуелниот Закон за прекршо-
ци (ЗП) од 2015 година („Службен ве-
сник на РМ“, бр. 124/15, во сила од 
31.07.2015). Членот 178-е од ЗДП про-
пишува дека одмерувањето на виси-
ната на глобата за правно лице и тр-
говец поединец се врши согласно ЗП 
од 2015 година.

Според ЗП, висината на глобата 
се одредува како процент од пропи-
шаниот износ на глобата. Процентот 
е збирен, бидејќи ги кумулира три-
те проценти добиени во зависност од 
категоризацијата на правното лице и 
трговецот поединец според следните 
критериуми- вкупен приход остварен 
во претходната фискална година,

-  просечен број на вработени врз 
основа на состојбата на крајот 
на претходниот месец во од-
нос на месецот во кој е сторен 
прекршокот и

-  претходно поведение на стори-
телот.

а)  Вкупен приход остварен во прет-
ходната фискална година - По ос-
нов на критериумот „вкупен при-
ход остварен во претходната фи-
скална година“ може да се изре-
че најмногу 70% од пропишаната 
глоба и тоа на следниов начин:
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-  од 0 до 500.000 денари       10%,
-  од 500.001 до 1.000.000 денари    20%,
-  од 1.000.001 до 3.000.000 денари   30%,
-  од 3.000.001 до 6.000.000 денари   40%,
-  од 6.000.001 до 20.000.000 денари   50%,
-  од 20.000.001 до 100.000.000 денари   60% и
-  од 100.000.001 денари       70%.

Доколку правното лице односно 
трговец поединец во Централниот ре-
гистар на РМ нема поднесено годиш-
на сметка за претходната фискална го-
дина од која може да се утврди вкуп-
ниот приход, при одмерување на ви-
сината на глобата ќе се земе во пред-
вид просечниот вкупен приход на 
ниво на дејност која ја врши сторите-
лот на прекршокот.
б)  Просечен број на вработени - По 

основ на критериумот „просечен 
број на вработени врз основа на 
состојбата на крајот на претходни-
от месец во однос на месецот во 
кој е сторен прекршокот“ може да 
се изрече најмногу до 20% од про-
пишаната глоба и тоа на следниов 
начин:
-  од 0 до 9 вработени     5%,
-  од 10 до 49 вработени        10%,
-  од 50 до 249 вработани   15% и
-  од 250 вработен     20%.

в)  Претходно поведение на сторите-
лот - По основ на критериум “пре-
тходно поведение на сторителот“ 
може да се изрече најмногу 10% 
од пропишаната глоба и тоа на 
следниов начин:
-  нема изречени правосилни 

прекршочни санкции  0% и

-   изречени се правосилни прекр-
шочни санкции      10%.

Имајќи ги предвид наведените 
критериуми и нивното процентуално 
вреднување, произлегува дека најни-
зок збирен процент е 15% и се одне-
сува на даночните обврзници кои вра-
ботуваат до 9 вработени, со вкупен 
приход до 500.000 денари остварен во 
претходната фискална година, на кои 
претходно не им е изречена прекр-
шочна санкција. Овие даночните об-
врзници ќе платат само 15% од про-
пишаната глоба. Од друга страна, нај-
високиот збирен процент е 100% и се 
однесува на даночните обврзници со 
над 250 вработени, чиј вкупен приход 
во мината година е над 1.00.000.001 
денари и на кои претходно им се из-
речена правосилна прекршочна санк-
ција. Тие ќе ја платат глобата во про-
пишан полн износ. За секое наредно 
повторување на прекршокот одмере-
ната глоба за претходниот прекршок 
се зголемува за по 10%, но не повеќе 
од висината на двокрaтниот износ од 
пропишаната глоба за временски пе-
риод од пет години. 
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Пример за одмерување на висината на глобата за даночен обврзник - 
правно лице и трговец поединец  и одговорното лице:

Прекршок од член 179-б, 
ставови: 1 точка 4; 2 и 3 

На инспекторот во постапката на контрола не му дава 
информации и книги, белешки, документи и деловна 
документација согласно со членот 99 од ЗДП

Даночен обврзник - 
Правно лице - НВО 

Пропишана глоба од 3.000 евра

Одговорно лице во НВО Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за НВО

    
Пр: 15% - збирен процент 
за одмерување на 
висината на глобата за НВО

    Одмерена глоба според збирен процент:

-	 На НВО ќе му се изрече глоба од 450 евра (3.000 евра x 
15%),

-	 На одговорното лице во НВО ќе му се изрече глоба  од 
135 евра (450 евра x 30%).

Даночен обврзник  
- Физичко лице

Пропишана глоба од 300 до 450 евра

Забрзана постапка - постапка за издавање на прекршочен платен налог

Според ЗДП за сите прекршоци за 
кои е надлежна УЈП, даночните ин-
спектори или други овластени лица, 
при констатирање на прекршокот 
должни се на сторителот на прекршо-
кот да му предложат постапка за из-
давање на прекршочен платен на-
лог, пред да го поднесат барањето за 
прекршочна постапка.

По приемот и потпишувањето на 
прекршочниот платен налог сторите-
лот е должен да ја плати глобата во 
рок од осум дена од приемот на смет-
ката означена во платниот налог. Сто-
рителот кој ќе ја плати глобата во овој 
рок ќе плати половина од изречена-
та глоба, за кое право се поучува во 
правната поука.

Ако сторителот не ја плати глобата 
во рок, овластеното лице поднесува 

барање за поведување на прекршоч-
на постапка до Комисијата за прекр-
шоци на УЈП (прекршочен орган). 

Согласно со ЗДП, против решенија-
та на прекршочниот орган со кои се 
изрекува прекршочна санкција може 
да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во втор сте-
пен во областа на инспекцискиот над-
зор и прекршочната постапка. 
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ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД

 Согласно со Законот за персо-
налниот данок на доход - ЗПДД 
(„Службен весник на РМ“, бр. 80/93 
... и 23/16), обврзник на персонални-
от данок е секое физичко лице рези-
дент на Република Македонија за до-
ходот што го остварува во земјата и во 
странство, како и физичко лице кое 
не е резидент на РМ за доходот што 
е остварен на територијата на Маке-
донија. Според билатералните дого-
вори за одбегнување на двојно ода-
ночување, местото на остварување на 
приходот е местото на резидентност 
на исплатувачот на приход. Така, до-
колку македонски резидент исплату-
ва приход на странско физичко лице, 
без разлика каде е извршена услуга-
та/делото, приходот се смета за оства-
рен во Македонија и е предмет на 
оданочување во Македонија согласно 
со ЗПДД.

 Резидент во смисла на ЗПДД е фи-
зичко лице кое на територијата на Ма-
кедонија има постојано живеалиште 
или престојувалиште, под што се под-
разбира ако на територијата на Репу-
бликата престојува непрекинато или 
со прекини 183 или повеќе дена во 
кој било 12-месечен период. Според 
ова, доколку нерезидент престојува 
во Македонија над 183 дена во кален-
дарската година (со оглед дека спо-
ред членот 4 на ЗПДД даночен пери-
од е календарска година), за даноч-
ни цели претставува македонски ре-
зидент со соодветните даночни об-
врски за известување на УЈП (обврска 
за поднесување на Годишна даночна 
пријава - ПДД-ГДП).

 Непрофитната организација (НВО) 
како исплатувач согласно со член 76 
на ЗПДД има обврска за секој обврз-
ник (физичко лице) и за секој поеди-
нечно исплатен приход регулиран во 
членот 75 на ЗПДД да го пресмета и 
плати персоналниот данок по одбив-
ка (10%). При исплатата, НВО има об-
врска да издаде примерок од пре-
сметката на данокот на обврзникот, а 
најдоцна до 25 јануари наредната го-
дина, да му издаде збирен податок за 
сите платени приходи и персонален 
данок.

 Приходи за кои персоналниот да-
нок се плаќа по одбивка од страна 
на НВО според членот 75 на ЗПДД се 
следните:

1)  личните примања; 
2)  приходите од авторски права и 

права од индустриска сопстве-
ност;

3)   приходите од капитал (диви-
денди, камати по заеми, кама-
ти по обврзници, камати на де-
позити);

4)   приходите од имот и имотни 
права (закупнина), ако исплату-
вачот на приходите води делов-
ни книги;

5)   добивките од игра на среќа и 
6)   другите приходи за кои данокот 

на доход не се утврдува со ре-
шение на органот за јавни при-
ходи (помош, спонзорство, по-
дарок итн).

 Во продолжение на текстот се за-
држуваме само на оние приходи на 
обврзници-физички лица, за кои нај-
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-  дел од платата за работна ус-
пешност (награда, како стиму-
лативен, варијабилен дел) и

-  додатоци (пропишани за посеб-
ни услови при работа: прекув-
ремена работа, работа во сме-
ни, ноќна работа, работа на 
празник, работа на ден на неде-
лен одмор, додаток за работен 
стаж, работа во поделено ра-
ботно време, работа на дежур-
ство).

Напомена: 

Додатоците за посебни услови за 
работа се пропишани во Општиот 
колективен договор за приватниот 
сектор од областа на стопанството 
- ОКДПС (“Службен весник на РМ”, 
бр. 88/09... и 150/16), кој соглас-
но со ЗРО е задолжителен за при-
ватниот сектор. Непрофитните ор-
ганизации, како специфична група 
на субјекти која врши непрофитна 
дејност, своевремено имаше соп-
ствен важечки Колективен дого-
вор за општествени организации и 
здруженија на граѓани на Републи-
ка Македонија (“Службен весник 
на РМ”, бр. 53/95) во кој беа регу-
лирани правата на работниците и 
обврските на работодавачите. Со 
престанување на неговото важење, 
а при непостоење на нов колекти-
вен договор кој би се однесувал за 
непрофитните организации, истите 
ги користат одредбите на ОКДПС.

често во праксата НВО има обврска 
да го пресмета и уплати персонални-
от данок по одбивка при нивната ис-
плата.

1.  ЛИЧНИ ПРИМАЊА

 Лични примања како предмет на 
оданочување со персонален данок ги 
вклучуваат следните приходи:

-  плата и надоместок на плата од 
работен однос,

-  надоместок за време на боле-
дување или отсуство од работа,

-  надоместоци на трошоци од ра-
ботен однос според Законот за 
работни односи и колективен 
договор, кои се предмет на ода-
ночување според вид или из-
нос,

-  примања на членови на органи 
на управување и органи на над-
зор на НВО, 

-  секој поединечно остварен при-
ход врз основа на договор за 
повремено или привремено 
вршење на услуги на правни и 
физички лица (т.н. договор за 
дело).

1.1.  Пресметка на плата

	Платата, според Законот за работ-
ни односи - ЗРО (“Службен весник 
на РМ”, бр. 62/05 ... и 27/16: У. суд - 
134/16), е составена од следните еле-
менти:

-  основна плата (фиксен загаран-
тиран дел, утврдена во догово-
рот за вработување),
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 Додатоци на плата според ОКДПС

 Согласно со член 24 на ОКДПС, основната плата на работникот се зголему-
ва по час најмалку за:

-  прекувремена работа..................................................... 35%
-  работа ноќе..................................................................... 35%
-  работа во три смени .......................................................   5%
  (Правото на зголемен надоместок по основ на работа

во три смени работникот го остварува само за ефективно 
проведено работно време во смени)

-  работа во ден на неделен одмор ................................... 50%

 За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон:
-  работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие 

денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 
50% (1 + 1,5 = 2,5 дневници).

 Основната плата на работникот се зголемува и за 0,5% за секоја година ра-
ботен стаж. 

Напомена: 

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. Според ова, доколку истовреме-
но настанат повеќе посебни услови на работа, основната плата се зголемува 
по сите тие основи.

 Минимална плата согласно со Законот за минимална плата

 Минимална нето плата во Македонија согласно со Законот за минимал-
на плата во Република Македонија  („Службен весник на РМ“, бр. 11/12 ... и 
129/15) изнесува 10.080 денари за 2017 година, за работно место со коефици-
ент на сложеност 1.00, со полно работно време и исполнет нормиран учинок. 
Соодветно на овој податок, минималната бруто плата за 2017 година изнесува 
14.207 денари, која што е пониска од најниската основица за придонеси (16.439 
денари за 2017 година), поради што е потребно работодавачот да изврши до-
плата на придонеси.
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 Најниска и највисока основица за придонеси

 Согласно со Законот за придоне-
си од задолжително социјално осигу-
рување („Службен весник на РМ“, бр.  
142/08 ... и 190/16; во понатамошни-
от текст: Закон за придонеси), најни-
ската месечна основица за пресметка 
и плаќање придонеси е 50% од јану-
арската плата за тековната година, од-
носно бруто износ од 16.439 денари 
за 2017 година (32.877 х 50%).

 Пример на пресметка на плата

 Основна бруто плата на вработениот во непрофитната организација изнесу-
ва 78.000 денари. Под претпоставка, работникот има стаж од 12 години. Во ме-
сецот (176 работни часа), работникот работел и 20 часа прекувремено.

1. Основна (бруто) плата по договор за вработување 78.000
2. Додаток за работен стаж:  

(основна плата x број на години стаж x 0,5%)  
претпоставка: 12 години стаж (78.000 x 12 x 0,5%)

4.680

3. Прекувремена работа (20 часа месечно)
(78.000 : 176 часа = 443,18 ден/час)
443,18 х 20 = 8.863,64 + (8.863,64 х 35%) = 8.863,64 + 3.102,27

11.966

4. Вкупно бруто плата за месец XX.2017 година (1 + 2 + 3) 94.646
5. Придонес за ПИО (18%) (ред. бр. 4 x 18%) 17.036
6. Придонес за здравство (7,3%) (ред. бр. 4 x 7,3%) 6.909
7. Придонес за дополнително здравство (0,5%) (ред. бр. 4 x 0,5%) 473
8. Придонес за вработување (1,2%) (ред. бр. 4 x 1,2%) 1.136
9. Вкупно придонеси (27%) (ред. бр. 5 + 6 + 7 + 8)  

или (ред. бр. 4 x 27%)
25.554

10. Месечно лично ослободување (за 2017 година) 7.456
11. Даночна основа (ред. бр. 4 - 9 - 10) 61.636
12. Персонален данок (10%) (ред. бр. 11 x 10%) 6.164
13. Нето плата (ред. бр. 4 - 9 - 12) 62.928
14. Заддршки од плата (ред. бр. 13 - заддршки) 0
15. Исплатена нето плата (ред. бр. 13 - 14) 62.928

 Највисоката месечна основица за 
пресметка и плаќање придонеси, со-
гласно со Законот за придонеси, е из-
носот на дванаесет јануарски пла-
ти од тековната година, односно бру-
то износ од 394.524 денари (32.877 х 
12). Доколку платата е повисока од 
овој максимален лимит, работодава-
чот плаќа само персонален данок на 
разликата на плата над 394.524 дена-
ри.
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 1.2. Пресметка на боледување

 Според ЗРО (112), работодавачот исплаќа надоместок на платата во случаи-
те на неспособност на работникот за работа поради негова болест или повреди 
до 30 (календарски) дена, а над 30 дена надоместокот се исплаќа на товар на 
здравственото осигурување (на товар на Фондот за здравствено осигурување - 
ФЗО). 

 Основица за пресметка на надоместокот на плата за боледување е просеч-
ната плата на работникот од последните 12 месеци.

 Работникот има право на надомест на плата во следните износи (процент 
од основицата утврдена со закон), зависно од времетраењето на неспособнос-
та за работа:

Времетраење на неспособност 
за работа (календарски денови)

Процент (%) од основицата,  
во чија висина се исплатува 

надоместокот на плата
Боледување од 1 до 15 дена 70% од основицата
Боледување од 1 до 30 дена,  
кога боледувањето трае подолго 
од 15 дена

90% од основицата, 
за сите денови, почнувајќи  

од првиот ден на боледувањето

 По исклучок, висината на надоместокот на плата изнесува 100% од основи-
цата во следните случаи:

-  повреда на работа или професионална болест (на товар на работодава-
чот до 30 дена), 

-  давање крв, ткиво или орган (на товар на Фондот од 1-от ден) и 
-  отсуство поради бременост, раѓање и мајчинство (од 1-от ден,  целосно 

на товар на Буџетот на РМ, преку ФЗО).

 Пример на пресметка на боледување на товар на работодавачот 

 Работник бил на боледување 6 (календарски) дена, од кои 4 дена се работ-
ни денови (32 часа). Бруто платата на работникот изнесува 35.000 денари. Ме-
сецот има 22 работни денови - 176 часови. Просечната плата на работникот во 
последните 12 месеци, како основица за пресметка на надоместокот за боле-
дување, изнесува 31.448 денари.

 Самиот надоместок се исплатува во висина на 70% од основицата, поради 
траењето на боледувањето во период од 6 календарски дена (од кои само 4 се 
работни дена, за кои работникот би бил платен ако би бил на работа).
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 Пресметка на надоместок за боледување за 4 работни дена (32 часа)

 Пресметка на бруто надоместок за боледување:

О П И С Вредности
Просечна бруто плата на работникот за последните 12 месеци  
- основица за пресметување на надоместок на плата (во денари)

31.448

Вкупен број на работни часови 176
Бруто вредност на еден работен час (во денари): 31.448 : 176 178,68
Основица за пресметување на надоместокот за боледување 
за делот од 32 часа / 4 дена (во денари): 178,68 х 32

5.718

Бруто надомест за боледување за 32 часа / 4 дена (во денари):  
5.718 х 70%

4.003

 Пресметка на нето надоместок за боледување:

О П И С Вредности
Бруто надомест за боледување за 32 часа / 4 дена (во денари) 4.003
Вкупен износ на придонеси пресметани на бруто надоместокот 
за боледување (во денари): 4.003 х 27%

1.081

Лично ослободување за 32 часа (во денари): 7.456 : 176 х 32 1.356
Даночна основа (во денари): 4.003 - 1.081 = 2.922 - 1.356 1.566
Персонален данок на доход (во денари): 1.566 х 10% 157
Нето надомест за боледување (во денари):  
4.003 (бруто надомест) - 1.081 (вк. придонеси) - 157 (ПДД)

2.765

 1.3. Надоместоци на трошоци од работен однос

 Вработените лица во НВО имаат право на надоместоци на трошоци од рабо-
тен однос согласно со Законот за работни односи и Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор - ОКДПС, кој го применуваат во недостаток на конкре-
тен колективен договор наменет за НВО. Лицата кои немаат статус на вработе-
но лице во НВО, немаат право на овие надоместоци, односно НВО нема обвр-
ска истите да им ги исплати.

 Членот 6 на ЗПДД ги пропишува надоместоците на трошоци од работен од-
нос, кои се даночно ослободени.
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НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ КОИ СЕ ДАНОЧНО ОСЛОБОДЕНИ ОД ПДД
Пропишана висина на надоместот  

согласно со ОКДПС
Износ ослободен од ПДД

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА
Согласно член 35 став 1 алинеја прва 
од ОКДПС, во висина од најмалку 8% 
од просечна месечна нето плата по 
работник во РМ исплатена во последните 
три месеци

Член 6 точка 6 од ЗПДД

До најнискиот износ утврден со Општиот 
колективен договор за приватниот сектор 
(ОКДПС)

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО
Согласно со член 35 став 1 алинеја втора 
од ОКДПС, согласно со колективен 
договор на ниво на работодавач или 
акт на работодавач, но не помалку од  
Уредбата за издатоците за службени 
патувања и селидби во странство што 
на органите на државната управа им 
се признаваат во тековни трошоци (и 
соодветното Решение за највисоките 
износи на дневниците):

- 50% од утврдената дневница во Решение-
то, ако се поднесе сметка за сместување, 
како и во случаи кога сместувањето не паѓа 
на товар на органот на управата,

- 20% од утврдената дневница во Решение-
то, ако издатоците за сместувањето и 
исхраната не паѓаат на товар на органот на 
управата,

- 5% од утврдената дневница во Решението, 
ако издатоците за стручно оспособување и 
усовршување не паѓаат на товар на органот 
на државната управа, а престојот е над 30 
дена.

Член 6 точка 6 од ЗПДД

Во висина на најнискиот износ утврден 
со Општиот колективен договор за 
приватниот сектор (ОКДПС)

ОДВОЕН ЖИВОТ
Согласно со член 35 став 1 алинеја 
четврта од ОКДПС, најмалку 60% од 
просечна месечна нето плата исплатена 
во РМ во претходните три месеци

Член 6 точка 6 од ЗПДД

До најнискиот износ утврден со Општиот 
колективен договор за приватниот сектор 
(ОКДПС)



55

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД

ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

ОТПРЕМНИНА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА
Согласно со член 35 став 1 алинеја 11 
од ОКДПС, при исплата на отпремнина 
при заминување во пензија најмалку 
двократен износ од основицата 
(просечна месечна нето плата по 
работник на РМ исплатена во последните 
три месеци).

Член 6 точка 22 од ЗПДД

Во висина од две просечни месечни нето 
плати по работник исплатени во РМ во 
последните три месеци

НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА РАБОТНИК
Согласно со член 35 став 1 алинеја 8 од 
ОКДПС:  
три просечни месечни нето плата по 
работник во РМ исплатени во последните 
три месеци.

Член 6 точка 12 од ЗПДД

До пропишаниот износ

НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО  
(сопруг, сопруга, деца и родители кои живеат во иста семејна заедница)

Согласно член 35 став 1 алинеја 9 од 
ОКДПС:  
две просечни месечни нето плата по 
работник во РМ исплатени во последните 
три месеци.

Член 6 точка 12 од ЗПДД

До пропишаниот износ

ПОМОШ ЗА ПРЕТРПЕНИ ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
Согласно со член 35-г од ОКДПС: најмалку 
една просечна месечна нето плата по 
работник во РМ исплатена во последните 
три месеци

Член 6 точка 13 од ЗПДД

До најнискиот износ утврден со Општиот 
колективен договор за приватниот сектор 
(ОКДПС)

ТЕРЕНСКИ ДОДАТОК
Согласно со член 35 став 1 алинеја трета 
од окдпс, се исплатува во зависност 
од обезбедените услови за работа на 
терен (сместување, исхрана и сл.), во 
висина утврдена со колективен договор 
на ниво на дејност, односно на ниво на 
работодавач

Член 6 точка 6 од ЗПДД

Во висина на најнискиот износ утврден со 
ОКДПС

ИСПРАТНИНА (ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК)
Еднократен надомест во вид на 
испратнина, заради трајно работно 
ангажирање на работниците, под услови 
и начин утврдени со закон - во висина 
утврдена согласно членот 97 од Законот 
за работните односи

Член 6 точка 25 од ЗПДД

Под услови и начин утврдени со закон 
(ЗРО)
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СОПСТВЕНО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ
Согласно со член 35 став 1 алинеја петта 
од ОКДПС, во висина од 30% од цената на 
литар гориво што го користи автомобилот 
за секој изминат километар

Член 6 точка 6-а од ЗПДД

Во висина од 30% од цената на литар 
гориво што го користи автомобилот за 
секој изминат километар, а најмногу до 
3.500 денари месечно

НАДОМЕСТОЦИ СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
Пропишана висина на надоместот согласно со ОКДПС

ЈУБИЛЕЈНА НАГРАДА Согласно со член 35 став 1 алинеја 10 од ОКДПС, во висина 
на просечната месечна нето плата по работник во РМ 
исплатена во последни 3 месеци

РЕГРЕС за годишен одмор Согласно со член 35 став 1 алинеја 7 од ОКДПС, во 
висината од најмалку 40% од една просечна месечна 
нето плата по работник во РМ исплатена во последни 
3 месеци под услов работникот да работел најмалку 6 
месеци во календарската година кај ист работодавач. Со 
колективен договор на ниво на дејност или колективен 
договор на ниво на работодавач може да се утврди регрес 
за годишен одмор во поголем износ од износот утврден 
со овој колективен договор. Регресот за годишен одмор се 
исплатува еднаш во текот 
на годината. Износот се утврдува според основицата која 
важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата.

Кај работодавачите кај кои настанале потешкотии 
во работењето, ценејќи ја економско-финансиската 
состојба на работодавачот, по задолжителна претходна 
консултација со синдикатот на ниво на гранка односно 
оддел, со спогодба потпишана од работодавачот и 
репрезентативната синдикална организација може да 
се утврди регрес за годишен одмор во помал износ од 
износот утврден со ОКДПС. Кај работодавачите во кои 
нема формирано синдикат спогодбата се потпишува со 
избран претставник од работниците.

НОВОГОДИШЕН 
надоместок

Согласно со член 35-в од ОКДПС, со колективен договор 
на ниво на дејност или на ниво на работодавач може 
да се утврди правото и висината на новогодишниот 
надоместок.
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Надомест за долготрајно 
БОЛЕДУВАЊЕ над 6 
месеци

Согласно со член 35-б од ОКДПС, надомест за непрекинато 
боледување подолго од 6 месеци поради повреда 
на работа или професионално заболување согласно 
колективен договор на ниво на дејност или на ниво на 
работодавач во висина на просечната месечна нето плата 
по работник во РМ исплатена во последни 3 месеци

Надомест на трошоци за 
СЕЛИДБИ за потреби на 
работодавач

Согласно со член 35 став 1 алинеја 6 од ОКДПС, во висина 
на стварните трошоци

 Пример 1:  Пресметка на дневници за службен пат во странство

 Методи Петровски, вработен во НВО „Хоуп“ - Скопје, е пратен на службен 
пат со авион во СР Германија, од 13.3.2017 до 18.3.2017 година. За таа цел, на 
13.3.2017 година, откупени се и подигнати со налог 1450 од девизната сметка 
во „X„ банка - 1.200 ЕВРА, по продажен курс на банката 1 ЕВРО = 62,00 денари 
(претпоставка).

 Пред да отпатува, на работникот му е исплатена аконтација во износ од 
1.200 ЕВРА за службеното патување.

 По враќањето на работникот од службениот пат, се врши пресметка на днев-
ниците и сите трошоци на службеното патување. Работникот ја вратил разлика-
та од аконтацијата, во износ од 252,50 ЕВРА. Среден курс на НБРМ на 18.3.2017 
изнесува 1 ЕВРО = 61,6329 денари (претпоставка).

Пресметка на надоместокот за дневници

Датум на заминување:     13. 3. 2017 во   8,00 часот
Датум на враќање:      18. 3. 2017 во 16,00 часот

На поаѓање границата е помината во:     10,00 часот
На враќање границата е помината во:   14,00 часот

 Во СР Германија работникот престојувал од 13.3.2017 од 10,00 часот до 
18.3.2017 до 14,00 часот (кога се патува со авион, дневницата се пресмету-
ва од часот на полетувањето на авионот од РМ до часот на враќањето на 
авионот во РМ).

 Вкупното време поминато на службено патување во странство изнесува 5 
дена и 4 часа или 124 часа.
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а)	 	Пресметка	на	издатоците	за	дневници

 Пресметка на бројот на дневниците

1.  Патување во странство (СР Германија)    124 часа
2.  Дневници за патувањето во странство                          5
  (124 : 24) = 5 дневници (120 часа и остаток од 4 часа)

 За СР Германија во точка 28 од Решението пропишана е дневница во износ 
од 87 евра.

 Пресметка на износот на дневницата
 5 дневници х 43,50 ЕВРА = 217,50 ЕВРА  
 (со оглед на обезбеденото сместување, се исплатува 50% од дневницата).
 Средниот курс на еврото на 18.3.2017 година изнесува (претпоставка):

      1 ЕВРО = 61,6329  денари.
 217,50 ЕВРА х 61,6329 = 13.405 денари.

б)	 	Пресметка	на	издатоците	за	сместување

 Поднесена е сметка од хотел за ноќевање (за 5 ноќевања) во износ од 350 
ЕВРА. Износ во денари: 350 ЕВРА х 61,6329 = 21.572 денари.

в)	 	Пресметка	на	патните	трошоци

 За патување во СР Германија користен е авион и кон патната сметка е прило-
жена авионска карта во износ од 305 ЕВРА (305 ЕВРА х 61,6329 = 18.798 ден.).

г)	 	Други	издатоци

 Во врска со такси превозот (од аеродром до хотел и обратно) во СР Герма-
нија е приложена сметка во износ од 60 ЕВРА или 60 ЕВРА х 61,6329 = 3.698 де-
нари.

 Телефонски трошоци по сметки во износ од 15 ЕВРА
  или 15 ЕВРА х 61,6329 = 924 денари.

Вкупно за исплата по извршената пресметка (а+б+в+г)
  =  58.397 денари (947,50 ЕВРА) 

 Вратените средства во благајната со каса-прими во износ од 252,50 ЕВРА се 
внесуваат на девизната сметка на НВО, со поднесување на Образец - 743.

 252,50 ЕВРА x 61,6329 = 15.562 денари
(по среден курс на НБРМ на 18.3.17 - претпоставка)
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 Пример 2:   Пресметка на надомест за сопствено возило за службени цели

 Вработено лице во НВО е испрате-
но на службен пат, со сопствено вози-
ло, по патен налог. Поминати се 350 
километри. Цената на гориво на вози-
лото во периодот на патувањето изне-
сува 65 денари за литар. 

 Согласно со член 35 став 1 алинеја 
петта од ОКДПС, надоместокот се пре-
сметува во висина од 30% од цената 
на литар гориво што го користи авто-
мобилот за секој изминат километар, 
по патен налог. Персонален данок не 

се плаќа на износ до 3.500 денари, 
месечно, по вработен.

 Надоместокот за користење соп-
ствено возило за службени цели ги 
покрива потрошеното гориво и амор-
тизацијата на возилото (не е потреб-
но да се приложуваат сметки за пот-
рошено гориво). Патните сметки (па-
тарини) се приложуваат кон патниот 
налог и се покриваат дополнително 
од страна на НВО како патни трошоци.

 Пресметка на надоместот за вработеното лице:

 350 х (30% х  65) = 6.825 денари (за исплата на лицето) 6.825 - 3.500 = 3.325

 3.325 х 11,111% = 369 денари (персонален данок, кој го плаќа НВО)

 1.4. Примања на органи на управување на НВО
 Примањата на членовите на ор-

ганите на управување на НВО, како 
надворешни лица, претставуваат лич-
ни примања, кои се предмет на ода-
ночување со персонален данок, со-
гласно со членовите 14 и 14-а на 
ЗПДД. Примањата на вработени чле-
нови на органи на управување на НВО 
се оданочуваат како плата според ис-
тите членови на ЗПДД.

 Покрај надоместокот за управу-
вање што претставува примање за 
членовите на органите на управување 
на НВО, предмет на оданочување со 
персонален данок се сите трошоци 
поврзани со вршењето на нивната 
функција во НВО, односно трошоци за 
платен превоз, хотелско сместување и 
слично.

 Пример - примање на член на орган на управување:
 НВО исплатило месечен нето надомест во износ од 60.000 денари на чле-

нот на органот на управување, кој не е вработен во НВО. Истиот месец, заради 
службен пат на лицето, НВО му ги покрило патните и дневни трошоци на ли-
цето во нето износ од 8.500 денари, како и хотелското сместување во износ од 
15.000 денари.

Пресметка на персонален данок:
1 Месечен надомест за управување на лицето (нето) 60.000
2 Патни и дневни трошоци (нето) 8.500
3 Хотелско сместување (нето) 15.000
4 Персонален данок (11,11%), (1+2+3) х 11,111% 9.278
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 1.5. Исплата на физички лица по основ на договор за дело

 Согласно со Законот за забрана 
и спречување на вршење на нереги-
стрирана дејност („Службен весник 
на РМ“, бр. 199/14 и 147/15), НВО 
може да ангажира надворешно фи-
зичко лице по основ на договор за 
повремено или привремено вршење 
на услуги (т.н. договор за дело), до-
колку се работи за ангажман, којшто 
е надвор од редовните активности на 
НВО и не се одвива континуирано. 

 Примањето на физичкото лице, по 
основ на договорот за дело, е пред-
мет на оданочување со персонален 
данок (10%, односно 11,111% на нето 
износот), во категорија на лични при-
мања согласно со членовите 14 и 14-а 
на ЗПДД. 

 Сите поврзани трошоци (хотелско 
сместување/ превоз), кои според до-
говорот треба да му се покријат на ли-
цето заради вршење на услугата/де-
лото, се оданочуваат со персонален 
данок како дел од хонорарот.

2.  ПРИХОДИ ОД АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА 
 ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

 Интелектуалната сопственост 

(intellectual property) е заштитена со 

правните прописи во секоја држава, а 
заштитените права кои произлегуваат 
од неа, се делат во две категории:

-  авторски права (copyright) и
-  права на индустриска сопстве-

ност (industrial property).

 Автор ски дела согласно со Зако-
нот	 за	 авторското	 право	 и	 срод-
ните	 права	 (“Службен весник на 
РМ”, бр. 115/10, испр. 140/10, 51/11, 
147/13, 154/15 и 27/16), се сметаат 
следните:

-  пишано дело (книга, напис, 
статија, прирачник, брошура, 
расправа и други дела од иста 
природа);

-  компјутерска програма, како 
пишано дело;

-  говорно дело (предавање, го-
вор, беседа и други дела од ис-
та природа);

-  музичко дело, со или без текст;
-  драмско, драмско-музичко, ко-

реографско и пантомимичарско 
дело;

-  фотографско дело и дело созда-
дено во постапка слична на фо-
тографската;

-  аудиовизуелно дело (кинема-
тографско и друго дело изразе-
но со подвижни слики);

-  дела на ликовната уметност 
(слика, цртеж, графика, скулпту-
ра и друго);

-  дела од архитектурата;
-  дело од применетата уметност 

и дизајнот и
-  картографско дело, план, скица, 

технички цртеж, проект, табела, 
пластично дело и друго дело со 
ист или сличен карактер од об-
ласта на географијата, топогра-
фијата, архитектурата и науката.
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 Со Законот	 за	 индустриската	
сопственост (“Службен весник на 
РМ”, бр. 21/09, 24/11, 12/14, 41/14, 
152/15 и 53/16), се уредува стекну-
вањето, остварувањето и заштитата 
на правата од индустриска сопстве-
ност. 

 Права од индустриска сопственост 
се:

-  патент (штити пронајдок), 
-  индустриски дизајн (штити нова 

форма на тело, слика, цртеж, 
контура, композиција на бои 
или нивна комбинација - ди-
зајн),

-  трговска марка (штити трговски 
знак),

-  ознака на потеклото и географ-
ска ознака (штити географски 
назив).

 Основа за пресметување на персо-
налниот данок согласно со член 40 на 
ЗПДД е нето приходот што претставу-
ва разлика меѓу остварениот (бруто) 
приход и стварните трошоци што об-
врзникот ги имал при остварување-
то на приходот, ако може документи-
рано да ги докаже, или нормирани-
те трошоци, утврдени во членот 41 од 
ЗПДД.

Напомена: 

Согласно со член 46 на ЗПДД, об-
врзникот - резидент на Македо-
нија е ослободен	  од плаќање да-
нок на доход за приходите од ав-
торски права и права од индустри-
ска сопственост што ги остварил од 
домашно правно или физичко лице 
по основа на примена на правата 

од индустриска сопственост.

Согласно со членот 41 на ЗПДД, при 
утврдувањето на нето приходот од ав-
торски права и права од индустриска 
сопственост се признаваат следниве 
нормирани трошоци:
1)  60% од бруто приходот

-  за вајарски дела, таписерии, ке-
рамопластика, уметничка кера-
мика и витраж,

2)  50% од бруто приходот
-  за уметничка фотографија, ѕид-

но сликарство и сликарство во 
простор во техниките: фрес-
ка, графика, мозаик, интарзија, 
емајл, интарзирани и емајлира-
ни предмети, костимографија, 
модно креаторство и уметничка 
обработка на текстил (ткаен тек-
стил, печатен текстил и слично) 
и

-  за сликарски дела, графички 
дела, индустриско обликување 
со изработување на модели и 
макети, ситна пластика, умет-
нички решенија за сценогра-
фија, научни, стручни и публи-
цистички дела, преведување на 
дела од книжевноста, музички 
и кинематографски дела и ре-
ставраторски и конзерваторски 
дела во областа на културата и 
уметноста,

3)  30% од бруто приходот
-  за изведување уметнички дела 

во областа на сериозната музи-
ка, балетот, операта и театар-
ско и филмско актерство, за ре-
цитирање, снимање филмови 
и идејни скици за таписерија и 
костимографија и
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-  за преводи (освен преводи на 
книжевни дела), предавања и 
слични интелектуални творби,

4)  25% од бруто приходот
-  за изведување на естрадни про-

грами на забавна и народна му-
зика и

-  за други авторски дела и дела 
од индустриска сопственост, 
кои не се опфатени во претход-
ните точки. 

Напомена: 

На обврзникот, по негово барање, 
наместо нормираните трошоци, му 
се признаваат стварните трошоци 
ако може документирано да ги до-
каже. 

 Пресметување на аконтациите на 
данокот се врши на начин што бруто 
приходот се намалува за нормирани-
те или стварните трошоци и на разли-
ката се применува стапката од 10%. 
При пресметувањето на данокот од 
нето износот што се исплатува, испла-
тувачот може да ги користи пресме-
тковните стапки (дадени во следната 
табела), кои се различни согласно со 
висината на нормираниот трошок што 
се признава, утврден според членот 
41 од ЗПДД. 

 Нормираните трошоци за одделни 
видови на авторски дела се движат во 
висина од 25% до 60%. 

Нормирани трошоци Пресметана стапка
25% 8,108%
30% 7,527%
50% 5,263%
60% 4,167%

Пример: Трошоци кои се признаваат во износ од 30%

	 	 	 	100 х (10 - 3)  100 х 7      700  
     ----------------- =  ---------- =  ------- = 7,527%
     100 - (10 - 3)  100 - 7        93

Во броителот и именителот, бројот 7 добиен од пресметката во загради-
те, претставува разликата меѓу полната даночна стапка (10%) и нормирани-
те трошоци (10 х 30% = 3). Бројот 10 е полната стапка на персонален данок, а 
бројот 3 - нормираниот трошок кој се пресметува како 30% од полната даноч-
на стапка (10).
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а)	 	Пример	за	пресметка	на	надоместок	по	основ	на	авторско	право		
	со	нормирани	трошоци,	кога	е	договорена	бруто	исПлата	
 (надомест во кој се содржани трошоците на авторот)

1.   Надомест (бруто)                      10.000
2.   Нормирани (признати) трошоци - 30%     3.000
3.   Даночна основа - нето приход
  (ред. бр. 1 - ред. бр. 2)         7.000
4.   Даночна стапка               10%
5.   Персонален данок на доход

 (ред. бр. 3 х ред. бр. 4)               700
6.   За исплата (ред. бр. 1 - ред. бр. 5)     9.300

б)	 	Пример	за	пресметка	на	надоместок	по	основ	на	авторски	права	
со	нормирани	трошоци,	кога	е	договорена	нето	исПлата

1.   Надомест за авторското дело (нето)      9.300
2.   Пресметана стапка за нормирани трошоци од 30%      7,527%
3.   Персонален данок на доход (ред. бр. 1 х ред. бр. 2)         700
4.   Бруто надомест (ред. бр. 1 + ред. бр. 3)                10.000

 3. ПРИХОДИТЕ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА (ЗАКУПНИНА)

 Приходите што физичките лица ги 
остваруваат од издавање станбени и/
или деловни простории и подвижни 
добра претставуваат оданочива кате-
горија согласно со Законот за персо-
налниот данок на доход - ЗПДД издво-
ена како “приходи од имот и имотни 
права” (членови 32-36).

 Под приходи од имот и имотни 
права се подразбираат приходите што 
обврзникот ги остварува од издавање 
под закуп или подзакуп на земјиште, 
станбени и/или деловни простории, 
гаражи, простории за одмор и рекре-
ација (викендички), опрема, превоз-
ни средства и други видови имот.

Важно: 

Вредностите на сите (непарични) 
давања и услуги на кои се обврзал 
закупецот, односно подзакупецот, 
да ги изврши за сметка на закупо-
давачот (адаптација, реновирање, 
поправки, сервисирање, ремонти, 
соодветни вградувања на опрема, 
инсталации и сл.) се вклучуваат во 
приходите од имот и имотните пра-
ва (како надомест на дел или цела 
закупнина).
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 Физичкото лице - граѓанин, кое из-
дава станбен и/или деловен простор 
(недвижност) или подвижно добро и 
остварува приход - закупнина, е об-
врзник на персонален данок на до-
ход по основ на остварени приходи од 
имот и имотни права.

Кога закупец е субјект што води 
деловни книги (НВО), даночен долж-
ник (плаќач) на аконтациите на дано-
кот по одбивка, согласно со член 76 од 
Законот за персоналниот данок на до-
ход е закупецот (исплатувачот на при-
ходи-НВО). Ова значи дека исплатува-
чот т.е. закупецот, во моментот на ис-
платата на приходот (закупнината) на 
физичкото лице (закуподавач), за се-
која поединечно исплатена закупни-
на, пресметува аконтацијата на дано-
кот на доход, ја задржува и уплатува 
на соодветна уплатна сметка.

 Основа (на годишно ниво) за пре-
сметување на данокот на доход 
претставува нето приходот што се до-
бива кога едногодишниот износ на 
остварениот приход (закупнината) во 
годината за која се утврдува данокот, 
ќе се намали за нормираните трошо-
ци.

Законот определува два гранични 
износи за признавање на трошоците, 
зависно од тоа дали се работи за из-
најмен простор што е опремен со ме-
бел и друга опрема или не, односно 

дали се работи за изнајмени подвиж-
ни добра.

 Така, во случај на изнајмување на 
неопремен деловен/станбен прос-
тор, нормираните трошоци се призна-
ваат во висина од 25% од бруто при-
ходот. Истите нормирани трошоци се 
признаваат и при пресметката на пер-
соналниот данок за закупнина на под-
вижни добра (возила).

 Од друга страна, нормираните тро-
шоци за опремените деловни/станбе-
ни простории се признаваат во виси-
на од 30% од бруто приходот, затоа 
што абењето на опремата (мебелот 
и слично), исто така, се зема предвид 
како трошок.

 На барање на обврзникот, наместо 
нормираните трошоци, ќе му се при-
знаат стварните трошоци што ги на-
правил за остварување на приходот, 
ако тоа документирано го докаже. 

 За приходите од имот и имотни 
права, при аконтативното пресмету-
вање на данокот по одбивка, се при-
менува стапката од 10% на бруто ос-
новата, намалена за 25%, односно за 
30%, или за стварните документирано 
докажани трошоци.

 Доколку е договорена закупнина 
во нето износ, може директно да се 
пресмета персоналниот данок на до-
ход, со користење на следните прес-
метани стапки:

-  приходи остварени од ненаместени простории 
 / подвижен имот (25% намалување)    8,108%

-  приходи остварени од наместени простории   7,527%
 (30% намалување) 
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	Пример	1:	 З	акупнина	утврдена	во	бруто	износ

 НВО изнајмила ненаместен деловен простор под закуп од физичко лице и 
договорило бруто закупнина во износ од 50.000 денари месечно. Согласно со 
договорот за закуп, трошоците за струја, вода и парно паѓаат на товар на заку-
подавачот.  

Пресметка на персоналниот данок:

1.  Износ на месечната бруто закупнина   50.000

2.   Признати трошоци: 50.000 х 25%    12.500

3.   Даночна основа (ред. бр.1 минус ред. бр. 2)    37.500

4.   Даночна стапка                 10%

5.  Персонален данок од доход (ред. бр. 3 х ред. бр. 4)    3.750

6.  За исплата (ред. бр. 1 минус ред. бр. 5)   46.250

	Пример	2:	Закупнина	утврдена	во	нето	износ

 НВО изнајмила опремен деловен (канцелариски) простор под закуп од фи-
зичко лице. Врз основа на договорот за закуп, договорена е закупнина во нето 
износ од 70.000 денари, додека трошоците за струја, вода, парно и телефон 
паѓаат на товар на закупецот (за што претходно е променет носителот на смет-
ките и тие гласат на име на НВО, поради што не се плаќа персонален данок за 
режиските трошоци). Пресметаната стапка, за изнајмени опремени простории, 
со признати нормирани трошоци од 30%, изнесува 7,527%.

Пресметка на персоналниот данок:

1.  Износ на месечната нето закупнина (за исплата)   70.000

2.  Пресметана даночна стапка        7,527%

3.  Персонален данок од доход (ред. бр. 1 х ред. бр. 2)            5.269

4.  Збир (нето закупнина + персонален данок)  75.269

 4. ДРУГИ ПРИХОДИ (ПОМОШ, СПОНЗОРСТВО, ПОДАРОК)

 Сите приходи, кои ги остварува фи-
зичкото лице - обврзник на персона-
лен данок, кои:

1)  не се посебно наведени во 
ЗПДД (како лични примања по 
основ на работен однос или по 
основ на договор за дело, при-

ходи од самостојна дејност, 
приходи од имот и имотни 
права, приходи од авторски 
права и права од индустриска 
сопственост, приходи од капи-
тал, капитални добивки, до-
бивки од игри на среќа),
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2)  не се ни изземени од одано-
чување со членот 6 на ЗПДД, а 
исто така,

3)  не се оданочени по друг основ, 

се опфатени во категоријата “други 
приходи” како предмет на оданочу-
вање со персонален данок на доход 
(член 55-а на ЗПДД).

  Управата за јавни приходи - УЈП, во 
своите билтени, ИНФО, број 2/2002 и 
број 7-8/2002, го има објавено својот 
став во врска со опфатот на катего-
ријата “други приходи”, поради непо-
стоење на конкретна законска дефи-
ниција за нив. Според ставот на УЈП, 
како “други приходи” се сметаат по-
мошти, донации, спонзорства што 
правните лица и вршителите на деј-
ност ги исплатуваат на барање на фи-
зички лица - граѓани по разни осно-
ви (лекување, набавка на помагала 
за хендикепирани лица, школување, 
учество на симпозиуми или семина-
ри, учество на спортски или култур-
ни манифестации).

  Подарокот како приход директно 
не е вклучен во законската дефини-
ција за “други приходи”, со еден ис-
клучок, а тоа е одредбата на членот 
55-а став 3 на ЗПДД, според која како 
оданочиви “други приходи” се смета-
ат и приходите остварени со стекну-
вање на хартии од вредност и учест-
во во капиталот (удел) БЕЗ НАДО-
МЕСТОК (т.е. подарок/наследство), 
доколку истите не се оданочени со За-
конот за даноци на имот (т.е. со дано-
кот на наследство и подарок). Гене-
рално, подарокот (кој не е за вработе-
ни лица) се оданочува како категорија 
„друг приход“ (даночна стапка 6,952% 
на нето износ), додека кај вработени-

те лица се третира како лично при-
мање од работен однос во натура (да-
ночна стапка 11,111% на нето износ).

Напомена: 

Доколку НВО покрива трошоци 
за превоз и хотел на надворешни 
учесници (домашни или странски 
физички лица), кои претставуваат 
гости или слушатели на семинар/
обука или сл., односно не се работи 
за лица ангажирани за вршење ус-
луга за НВО врз основа на договор, 
НВО треба да плати персонален да-
нок за покриените трошоци по ос-
нов на „друг приход“, со приме-
на на стапката 6,952% на нето (фа-
ктурниот) износ. Сепак, да нагла-
симе дека неодамна за сличен слу-
чај  Министерството за финансии се 
произнесе со спротивен став. Спо-
ред Мислењето на Министерство-
то за финансии бр. 20-1012/2 од 
3 март 2017 година, не е потреб-
но да се плати персонален данок 
за надоместоците на патни трошо-
ци за надворешни лица (членови) 
во здружение на граѓани, поврза-
ни со реализацијата на Програма-
та на здружението, доколку се на-
правени во согласност со Статутот 
и Програмата на здружението и се 
во рамките на Финансискиот план и 
усвоениот Годишен извештај од Со-
бранието.  

 Стапката на персоналниот данок 
на доход за категорија “други прихо-
ди” изнесува 10%. 

 Оваа стапка, поради пропишани-
те нормирани трошоци (35%) во чле-
нот 55-а на ЗПДД за одбивка од бруто 
даночната основа, при пресметка на 
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данокот на даночна основа во нето 
износ (освен за подарени хартии од 
вредност/удел, за кои не е пропи-
шана одбивка-35%) изнесува 6,952% 
(пресметана нето стапка добиена пре-
ку посебна формула).

 Напоменуваме дека за пресмет-
ка на данокот за подарени хартии од 
вредност/ удел, наместо намалената 
даночна стапка, се применува прес-
метаната нето стапка од 11,11% (прес-
метана од 10%) согласно со член 55-а 
на ЗПДД.

 Пример - помош за лекување на физичко лице

 НВО на физичкото лице “МН” му исплатува помош за лекување, по основ на 
барање и медицинска документација во прилог, во бруто износ од 20.000 дена-
ри. НВО го пресметува и задржува персоналниот данок при исплатата.

Пресметка:

1)  Бруто износ           20.000
2)  Нормирани трошоци (35%)        7.000
3)  Основа за пресметување на данокот   13.000
4)  Персонален данок (3 х 10%)               1.300 
5)  Нето износ за исплата (1-4)      18.700

Доколку пак е извесен нето износот што му се исплатува на лицето - прима-
тел на помошта, тогаш начинот на пресметката би бил како што следи:

1)  Нето износ за исплата        18.700

2)  Пресметана стапка утврдена од пропишаната,  
а со примена на ставката на нормирани трошоци од 35%  6,952%

3)  Персонален данок (1 х 2)             1.300 

4)   Бруто износ на помошта (1 + 3)     20.000

5.  ИСПЛАТИ НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ДАНОЧНИ 
   ПОВОЛНОСТИ ПРОПИШАНИ ВО БИЛАТЕРАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

 Членовите 75-а, 75-б и 75-в на 
ЗПДД го уредуваат даночниот третман 
на приходите странските физички 
лица, кои се остварени во Р. Македо-
нија, согласно со договорите за одбег-
нување на двојно оданочување.

Според членот 75-а на ЗПДД, при 
пресметување на данок по одбивка 

на приходот од членот 75 кој го оства-
рува физичко лице - нерезидент кој е 
стварен корисник на тој приход, НВО 
како исплатувач на приходот ги при-
менува одредбите од важечкиот дого-
вор за одбегнување на двојното ода-
ночување, доколку физичкото лице го 
докаже статусот на даночен резидент 
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на државата со која Република Маке-
донија има склучено договор.

Да потсетиме кои се оданочивите 
приходи, за кои данокот се плаќа по 
одбивка (го задржува домашниот ис-
платувач при исплатата на странските 
физички лица), а се наведени во чле-
нот 75 на ЗПДД:

1)  личните примања (приходи од 
работен однос, надоместоци 
од вршење услуги/договор за 
дело); 

2)  приходите од авторски права и 
права од индустриска сопстве-
ност;

3)   приходите од капитал (диви-
денди и камати);

4)   приходите од имот и имотни 
права (закупнина), ако исплату-
вачот на приходите води делов-
ни книги;

5)   добивките од игра на среќа и
6)   другите приходи за кои данокот 

на доход не се утврдува со ре-
шение на органот за јавни при-
ходи.

 Според членот 75-б на ЗПДД, до-
колку примателот на приходот кој се 
оданочува со данок по одбивка е да-
ночен резидент на странска држа-
ва со која Република Македонија има 
склучено договор за одбегнување на 
двојното оданочување, тогаш на при-
ходот кој се оданочува се применува 
даночна стапка која не смее да ја над-
мине висината на даночната стапка 
која е пропишана за тој вид на приход 
согласно со договорот.

 Даночно ослободување или по-
ниска стапка одредена во договорот 

со странска држава се применува на 
приходот кој се оданочува со данокот 
по одбивка ако:

-  НВО како исплатувач распола-
га со пропишани обрасци заве-
рени од Управата за јавни при-
ходи и од надлежниот дано-
чен орган на странската држа-
ва, или 

-  НВО има одобрение за даноч-
но ослободување издадено од 
Управата за јавни приходи.

 Управата за јавни приходи е долж-
на да издаде одобрение или да доне-
се решение за одбивање на издавање 
на одобрение по поднесените ба-
рања за даночно ослободување или 
пониска стапка, во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето. 

 Начинот и постапката за примена 
на даночно ослободување или олес-
нување согласно со меѓународните 
договори за одбегнување на двојното 
оданочување на приходот кој го оства-
рува странско физичко лице, како и 
формата и содржината на обрасци-
те, се пропишани со Правилникот за 
начинот на примена на даночно ос-
лободување или олеснување соглас-
но со меѓународните договори за од-
бегнување на двојното оданочување 
за приходот кој го остварува стран-
ско физичко лице, како и формата и 
содржината на обрасците за оства-
рување на правото на ослободување 
односно олеснување (“Службен ве-
сник на РМ”, бр. 32/14; во понатамош-
ниот текст: Правилник за процедура).

 За било каква исплата кон странско 
физичко лице, која е предмет на ода-
ночување со персонален данок, НВО 
е потребно да обезбеди даночен број 
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на странското физичко лице од УЈП. 
За таа цел се потребни следните доку-
менти:

-  образец УЈП-РДО (достапен на 
www.ujp.gov.mk) пополнет со 
податоци за странското физич-
ко лице и

-  копија од пасош на странското 
физичко лице.

 Даночниот број на странското фи-
зичко лице се внесува во полето „по-
викување на број“ во образецот ПП-
50 при плаќање на данокот, а исто 
така, се внесува во годишниот из-
вештај за персоналниот данок (ПДД-
ГИ), кој НВО го поднесува до УЈП до 31 
јануари следната година.

 Според Правилникот за процеду-
ра, домашниот исплатувач (НВО) на 
приходот на странското физичко лице 
поднесува до Управата за јавни при-
ходи барање за даночно ослободу-
вање или примена на пониска даноч-
на стапка во согласност со договорите 
за одбегнување на двојното оданочу-
вање на следните обрасци, и тоа: 

1)  Образец “Б-ОДД/ВП” - Барање 
за олеснување односно осло-
бодување од данок на доход 
по видови на приходи ИЛИ

2)  Образец “Б-ОДД” - Барање за 
ослободување од данок на до-
ход, заедно со потврда за ре-
зидентен статус од надлежни-
от даночен орган во странство. 
Овие обрасци можат да го за-
менат образецот „Б-ОДД/ВП“, 
само кога не се плаќа данок по 
одбивка во согласност со одред-
бите на договорите за одбегну-
вање на двојното оданочување 

(кога во договорот е предвиде-
но даночно ослободување).

 Образецот „Б-ОДД/ВП“ треба да 
биде заверен од надлежниот даночен 
орган во странство и од УЈП. Пропиша-
ните обрасци се поднесуваат пред се-
која исплата. Доколку се работи за за-
честени исплати по ист основ, завере-
ниот образец „Б-ОДД/ВП“ или обра-
зецот „Б-ОДД“ - Барање за ослободу-
вање од данок на доход со потврда-
та за резидентен статус, се поднесу-
ва пред почетокот на првата испла-
та, при што Управата за јавни прихо-
ди може да одобри олеснување за по-
долг временски период (на пример, 
една година).

 Според членот 75-в на ЗПДД, до-
колку исплатувачот на приходот (НВО) 
примени одредби од договорот за од-
бегнување на двојното оданочување, 
а не се исполнети (горенаведените) 
услови од членовите 75-а и 75-б на 
ЗПДД и поради тоа е платен помал из-
нос на данок, исплатувачот на прихо-
дот е должен да ја надомести разли-
ката помеѓу платениот данок и дол-
гуваниот износ на данок согласно со 
одредбите од ЗПДД.

 Управата за јавни приходи по ба-
рање на нерезидентот е должна да 
издаде потврда за платениот данок 
во Република Македонија. Оваа по-
тврда ќе му послужи на нерезидентот 
во доказни цели во неговата матич-
на држава, каде ќе биде ослободен 
од плаќање данок (до 10%) за исти-
от приход (за да се одбегне двојното 
оданочување), односно ќе се изврши 
пребивање (до 10%) со неговата дано-
чна обврска во резидентната држава.
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 Во случаите кога е наплатен данок 
на приходот, кој согласно со догово-
рите за одбегнување на двојното ода-
ночување е ослободен или во однос 
на истиот се применува пониска дано-
чна стапка, странското физичко лице 
до надлежната Регионална дирекци-
ја на Управата за јавни приходи може 
да поднесе барање за враќање на 

повеќе платениот данок во однос на 
данокот кој требало да биде платен. 
Барањето за враќање на повеќе пла-
тениот данок се поднесува на следни-
от образец, и тоа:

-  Образец „Б-ВД/ВП“ - Барање за 
враќање на данок од доход по 
видови на приходи.

 Во продолжение ги прикажуваме сите договори за одбегнување на двојно 
оданочување на Р. Македонија, објавени во „Службен весник на РМ“ до мо-
ментот на печатење на овој текст, со датум на почеток на нивната примена. 

Договори за одбегнување на двојно оданочување на Р. Македонија

р.б. Држава „Сл. в. 
на РМ“

Примена р.б. Држава „Сл. в. 
на РМ“

Примена

1 АВСТРИЈА 152/07 01.01.2008 25 МАРОКО 123/10 01.01.2013
2 АЛБАНИЈА 16/98 01.01.1999 26 МОЛДОВА 130/06 01.01.2007
3 АЗЕРБЕЈЏАН 107/13 01.01.2014 27 НОРВЕШКА 117/11 01.01.2012
4 БЕЛОРУСИЈА 96/05 01.01.2007 28 ОБЕДИНЕТИ 

АРАПСКИ 
ЕМИРАТИ

63/16 01.01.2018

5 БЕЛГИЈА 157/10 СеуШТе Не Се 
ПРИМеНуВа

29 ПОЛСКА 17/97 01.01.2000

БЕЛГИЈА

„Сл. л. на СФРЈ“
11/81 17.10.1981 30 РОМАНИЈА 07/02 01.01.2003

6 БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

29/14 01.01.2015 31 РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА

07/98 01.01.2001

7 БУГАРИЈА 23/99 01.01.2000 32 САУДИСКА 
АРАБИЈА

130/15 01.01.2017

8 В. БРИТАНИЈА  
И СЕВ. ИРСКА

47/07 01.01.2008 33 СЛОВЕНИЈА 31/98 01.01.2000

9 ВИЕТНАМ 63/15 СеуШТе Не Се 
ПРИМеНуВа

34 СЛОВАЧКА 19/10 01.01.2011

10 ГЕРМАНИЈА 86/07 01.01.2011 35 СРБИЈА 08/97 01.01.1998
11 ДАНСКА 48/00 01.01.2001 36 ТАЈВАН  

(Р. КИНА)
44/99 01.01.2000

12 ЕСТОНИЈА 55/09 01.01.2010 37 ТУРЦИЈА 45/95 01.01.1997
13 ИНДИЈА 131/14 СеуШТе Не Се 

ПРИМеНуВа
 38 УКРАИНА 21/98 01.01.1999

14 ИТАЛИЈА 34/97 01.01.2001 39 УНГАРИЈА 12/02 01.01.2003
15 ИРАН 07/02 01.01.2015 40 ФИНСКА 07/02 01.01.2003
16 ИРСКА 157/08 01.01.2010 41 ФРАНЦИЈА 23/99 01.01.2005
17 НР КИНА 49/97 01.01.1998 42 ХОЛАНДИЈА 13/99 01.01.2000
18 КАТАР 103/08 01.01.2009 43 ХРВАТСКА 17/95 01.01.1997
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19 КОСОВО 10/12 01.01.2013 44 ЦРНА ГОРА 08/97 01.01.1998
20 КУВАЈТ 115/12 СеуШТе Не Се 

ПРИМеуВа
45 ЧЕШКА 

РЕПУБЛИКА
07/02 01.01.2003

21 КАЗАХСТАН 154/12 01.01.2016 46 ШВАЈЦАРИЈА 55/00  
и испр. 
79/00

01.01.2001

22 ЛУКСЕМБУРГ 139/12 01.01.2014 47 ШВЕДСКА 21/98 01.01.1999
23 ЛИТВАНИЈА 103/08 01.01.2009 48 ШПАНИЈА 96/05 01.01.2006
24 Р. ЛЕТОНИЈА 47/07 01.01.2008

6.   ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
   (ОБРАЗЕЦ ПДД-ГИ)

 Согласно со членот 77 од ЗПДД, ис-
платувачот на приходи - НВО, покрај 
обврската при секоја исплата на об-
врзникот да му издаде примерок од 
пресметката за платената аконта-
ција на данокот на доход и платени-
те придонеси, има обврска најдоцна 
до 25 јануари наредната година за 
приходите за кои е пресметан данок 
по одбивка да издаде годишен зби-
рен податок на секој обврзник - фи-
зичко лице/граѓанин (вработен или 
надворешно лице) за вкупно платени-
те аконтации на данокот и придонеси-
те (придонесите биле плаќани само за 

лицата што примале плата/надомест 
на плата), за целата календарска го-
дина - по истекот на годината. 

 Збирен податок му се дава на се-
кое физичко лице/граѓанин за изно-
сот на исплатените приходи во текот 
на годината (лични примања, прихо-
ди од имот и имотни права, прихо-
ди од авторски права и права од ин-
дустриска сопственост, други прихо-
ди...).

 Покрај годишниот збирен пода-
ток, исплатувачот - НВО има обврска 
да поднесе Годишен Извештај за бру-
то остварените приходи на обврзни-
кот, за платениот данок и придонеси 
и вкупно исплатените нето приходи 
по сите основи во текот на календар-
ската година.

 Годишниот извештај на Образецот 
ПДД-ГИ со податоци за исплати оства-
рени во период од 01.01 до 31.12 пре-
тходната година, се поднесува до ор-
ганот за јавни приходи во електрон-
ска форма преку режимот e-tax. Рок 
за поднесување на овој извештај е 31 
јануари тековната, за претходната го-
дина.
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НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
- ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Македонскиот Закон за данокот на 
добивка со кој е уреден режимот на 
оданочување на добивката не прави 
разлика меѓу профитни и непрофитни 
субјекти. Овој заклучок произлегува 
пред се од единствените дефиниции 
во Законот на категоријата „даночен 
обврзник“, како и од начинот на фор-
мирање на даночната основа, без ог-
лед на тоа за каков субјект се работи. 
t  Непрофитните субјекти немаат 

можност за влез во „поедноставе-
ниот даночен режим“ односно тие 
не можат да бидат обврзници на 
годишниот данок на вкупен при-
ход.

Во практична смисла, разлики меѓу 
овие два типа субјекти (профитни и 
непрофитни) гледано од аголот на 
оданочување со данокот на добивка 
сепак постојат. Би нагласиле дека неп-
рофитните субјекти во рамките на на-
менското (програмско) финансирање 
и вршењето на програмските цели, 
активности и надлежности за кои се 
основани, примените средства (при-
ходи) со цел реализирање на одреде-
ни програми и цели утврдени соглас-
но со нивниот статут и програма и со-
гласно со одобрен финансиски план 
не се предмет на оданочување. 

•  Остварениот вишок на приходи 
во ваков (програмски) случај не 

влегува во даночната основа на 
која се пресметува и плаќа да-
нокот на добивка. 

•  Во овој контекст и „програмски-
те“ трошоци имаат третман на 
даночно признаени расходи. 

•  Доколку непрофитни субјекти 
остваруваат приходи од вр-
шењето на профитна дејност и 
истите се наменети за финанси-
рање на расходи за стопанска 
дејност, за тој дел имаат обвр-
ска да состават соодветна пре-
сметка со која ќе се утврди ос-
новата за оданочување со да-
нок на добивка, со составување 
и поднесување на Даночен би-
ланс за оданочување на добив-
ката (образец ДБ). Овие („сто-
пански“) приходи и расходи 
треба да бидат евидентирани 
преку посебни „профитни“ ана-
литки. 

•  Своевремено, непрофитните 
организации формираа стан-
дарден финансиски резултат 
(разлика меѓу приходи и расхо-
ди) кој го намалуваа во рамки-
те на формирањето на даночна-
та основа преку тнр. режим на 
„наменски средства“, односно 
средства кои не се оданочуваа. 1

1  СТАР Закон за данокот на добивка („Сл. весник на РМ“, бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05, 139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 
47/11, 135/11, 79/13 и 13/14):

Член 27-а
(1)  Приходите што се остварени по основ на средства кои се строго наменски за од-

вивање на дејноста кај правното лице - даночен обврзник (буџети, фондови) не 
влегуваат во даночната основа за пресметување на данокот на добивка. 



73

ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ
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Напоменуваме дека непрофитни-
те организации не смеат да вршат ис-
плати од добивката (дивиденди и сл.) 
и дека актуелниот Закон за данокот на 
добивка за нив нема предвидено по-
себни форми на даночно ослободу-
вање (олеснување).
•   Заради претходно нагласените 

разлики во даночното уредување 
на непрофитните организации од 
аспект на данокот на добивка, по-
требно е следење на две катего-
рии на приходи и расходи:
-  приходи и расходи од непро-

фитната активност и 
-  приходи и расходи од профит-

ната дејност. 
 • Во овој контекст напоменуваме 

дека трошоците што непрофитни-
те субјекти ги прават во рамките на 
своите проектни активности имаат 
третман на функционални трошо-
ци, односно истите не се оданочи-
ви со данок на добивка.

• Резултатите од вака разделените 
приходи и расходи ќе имаат посе-
бен даночен третман на следниот 
начин: 
-  резултатот од непрофитната ак-

тивност е неоданочив, додека 
-  резултатот од профитната деј-

ност е предмет на однаочу-
вање.

Во продолжение презентираме 
пример на групирано известување 
(преку форма на Финансиски план) 
кое има пред се цел да ги задоволи 
даночните аспекти на известување-
то кај непрофитните субјекти. Во при-
мерот вклучивме планирани и оства-
рени приходи и расходи од: членари-
на, донации и грантови и приходи од 
профитна дејност (консалтинг услуги, 
закупнини и камати) и консеквентно 
на нив припаѓачките расходи. Плани-
раните износи се предвидуваат пре-
ку режимот на буџетирање, додека 
за остварените износи се составуваат 
финансиските и даночните извештаи.

(2)  Како средства што се строго наменски за одвивање на дејноста се сметаат и 
средствата од посебните сметки, средствата добиени по основ на донации со 
наменски карактер, членарина и други средства кои не се наменети за вршење 
на дејност и чија единствена функција е само прибирање и распоредување за 
одредена намена.

(3)  За користење на средствата по овој основ, потребно е даночниот обврзник да 
донесе одлука за користење на строго наменски средства, финансиски план и 
програма за начинот, постапката и роковите на трошење на строго наменските 
средства.
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Пример:

Финансиски план и остварување за 2017 година

О П И С
Членарина Донации и грантови Профитна дејност

План Оствар. % План. Оствар. % План. Оствар. %
ПРИХОДИ 1 2 3
Членарини 940,000 950,000 101    
Донации 40,000 40,000 100

Грантови 650,000 800,000 123    
Услуги 180,000 195,000 108

Закупнини 240,000 240,000 100

Камати 20,000 20,000 100

Вкупно: 940,000 950,000  101 690,000 840,000  122 440,000 455,000  103
      

РАСХОДИ    
Плати 720,000 720,000 100

Над. на трош. од РО 24,000 24,000 100

Комуналии 
(струја, вода, ѓубр.)

60,000 54,000 90

Канцелар. материј. 21,000 17,400 83

Телефон и интернет 14,400 12,800 89    
Трош. за проек. акт. 400,000 370,000 93

Закуп на сала 45,000 45,000 100

Авторски хонорари 90,000 90,000 100

Превоз на учесници 65,000 65,000 100

Печатени материјали 82,000 78,000 95    
Договор на дело 280,000 325,000 116

Теков. и ин. одржув. 38,000 40,000 105

Репрезентација 12,000 13,000 108

Други трошоци       65,000 40,500 62

Вкупно: 839,400 828,200

 

682,000 648,000

 

395,000 418,500

 
Нето резулт. пред 
одан. (прих.-расходи) 100,600 121,800 8,000 192,000 45,000 36,500
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„... Согласно член 9 став 2 точка 1 од законот како непризнати расходи за даноч-
ни цели се сметаат расходите кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјке-
тот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последи-
ца од вршењето на дејност.

Според наведените одредби од законот, доколку се работи за приходи што здру-
женијата и фондациите ги остваруваат по основ на средства од донации, спонзор-
ства, грантови, членарини како и средства добиени од Буџетот на Република Маке-
донија, буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје даде-
ни со цел реализирање на одредени програми и цели утврдени согласно со нивни-
от статут и програма, истите не се предмет на оданочување, односно не влегуваат во 
даночната основа на која се пресметува и плаќа данок на добивка.

Во спротивно, доколку се работи за остварување на добивка од вршење на деј-
ност се обврзници на данокот на добивка.

Даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка се однесува и за 
здруженијата и фондациите како и за останатите субјекти на територија на Републи-
ка Македонија.“

Во примерот, во основата за оданочување со данок на добивка ќе биде вк-
лучен финансискиот резултат кој произлегува од вршење профитна дејност на 
следниот начин: 

Приходи:

  Услуги        195.000
  Закупнини       240.000
  Камати          20.000
  Вкупно приходи     455.000

Расходи:

  Договор на дело     325.000
  Тек. и инв. одржување     40.000
  Репрезентација       13.000
  Други трошоци       40.500
  Вкупно расходи     418.500

Вишок на приходи:       36.500

	Сегменти од Мислење на УЈП бр. 16-8947/1  од 09.12.2014 година 
– Оданочување на непрофитни субјекти со данок на добивка 
и можност за користење на Реинвестирање на добивката

Вишокот на приходи од стопан-
ска дејност  (36.500 денари) ќе се 
искаже на првата позиција од но-
виот Даночен биланс (АОП 01-Фи-
нансиски резултат во Биланс на ус-
пех).
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Процедура и рокови за достава 
на Даночниот биланс и плаќање 
на утврдениот данок нa добивка

Непрофитните субјекти исто како 
и профитните, доставуваат Даночен 
биланс до Управата за јавни прихо-
ди преку системот на електронска 
достава (е-даноци), најдоцна до 15 
март, ако годишната сметка ја дос-
тавуваат во електронска форма, од-
носно до крајот на февруари, ако го-
дишната сметка ја доставуваат во хар-
тиена форма. Доставата е задолжи-
телна и кога се работи за непрофитни 
субјекти кои нема да искажат основа 
за оданочување.

Утврдениот данок на добивка се 
плаќа во рок од 30 дена од крајниот 
рок за достава; 30 март за доставува-
чите на „хартиени“ годишни сметки, 
односно 14 април наредната година 
за доставувачите на „електронски“ го-
дишни сметки. 

Месечни аконтации: Од износот на 
евентуално искажаниот данок за пре-
тходната година се пресметуваат ме-
сечни аконтации на данокот на до-
бивка за наредната година (за пери-
од февруари тековната до јануари на-
редната година). Механизмот на пре-
сметка поаѓа од годишниот данок на 
добивка поделен со 12 и зголемен со 
процентот на кумулативниот пораст 
на цените на мало. Даночните обврз-
ници кои што во изминатата година 
работеле помалку од 12 месеци, го-
дишниот данок на добивка го делат 
со бројот на месеците на работење.

Обврзникот кој што за претходната 
година не утврдил обврска по основ 
на данок на добивка, не пресметува и 
не плаќа месечни аконтации.

Ако обврзникот на данокот на до-
бивка, во вид на аконтација платил 
поголем износ на данок од износот 
што бил должен да го плати, може 
од органот за јавни приходи да бара 
враќање на повеќе платениот износ 
(со ставање на „Х“, пред знакот „-“ на 
АОП 47 од образецот „ДБ“). Органот за 
јавни приходи е должен повеќе плате-
ниот данок на добивка да му го врати 
на обврзникот на негово барање, во 
рок од 60 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето за враќање (член 
41.3 од ЗДД).

Модел на формирање
на основата за оданочување
со данок на добивка

Евентуално остварениот позити-
вен финансиски резултат (добивка 
пред оданочување) (1) ја зголемува да-
ночната основа, додека негативни-
от финансиски резултат (загуба пред 
оданочување) влијае на намалување 
на даночната основа формирана во 
синтеза со даночно непризнаените 
расходи (2) и слични „додавки“. Во ка-
тегоријата на „додавки“ кон даночна-
та основа ќе ги нагласиме потенцијал-
но изгубените приходи кога се рабо-
ти за однос со поврзани лица заради 
прениски трансферни цени, односно 
за „трансферните“ приходни камати 
по одобрени заеми, (3) кога истите се 
пониски од пазарните камати. Кон да-
ночната основа се додаваат и побару-
вањата по одобрени заеми (4) кои не 
се вратени до крајот на годината.
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Актуелен Модел на формирање на даночната основа

1) Финансиски резултат од Билансот на успех,
ДОБИВКА (+) или ЗАГУБА (-), пред оданочување

2) Расходи кои за даночни цели 
не се признаени (оданочиви расходи)

3) Оданочиви приходи од поврзани субјекти
4) Незатворени салда на побарување по заеми кои 

се одобрени во даночниот период
II. Даночна основа (Збир: 1 + 2 + 3 + 4)
5) Намалувања на даночната основа
III. Даночна основа по намалување (I - 5)
6) Пресметан данок на добивка (II х 10%)
7) Намалување на пресметаниот данок
IV. Пресметан данок по намалување; 

Данок за плаќање / враќање

Преглед на прописите за данокот на добивка 
кои се во примена за 2017 година

-  Закон за данокот на добивка (ЗДД) 
 („Сл. весник на РМ“, бр. 112/14, aвт. толкување-44/15, 129/15, 23/16 и 
190/16), 

-	 	Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот
на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување 
или двојното оданочување (ПДД) 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 174/14 и 31/17) и 

-	 	Правилник	за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на сто-
ки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 174/14).

Во групата на прописи со кои се уредува оданочувањето на добивката ги вк-
лучуваме и сите оние прописи кои имаат влијание врз формирањето (призна-
вањето и мерењето) на приходите и расходите како елементи од кои се утврду-
ва финансискиот резултат, односно даночната основа. Ги издвојуваме:
-  Закон	за сметководството на непрофитните организации

 („Сл. весник на РМ“, бр. 24/03, У. суд – 80/05, 17/11 и 154/15),
-  Правилник	за сметководството на непрофитните организации 

 („Сл. весник на РМ“, бр. 42/03, 08/09, испр-12/09 и 175/11) и
-  Други	прописи на кои се повикува ЗДД во функција на утврдување на ода-

ночивите расходи, односно помалку искажаните приходи (колективни до-
говори, ЗРО, ЗОО и сл.).
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 Пресметката на данокот на добив-
ка за 2017 година се врши на обра-
зец ДБ - Даночен биланс за оданочу-
вање на добивката. Новиот образец - 
Даночен биланс што ќе се применува 
за 2017 година е објавен во „Службен 
весник на РМ“, бр. 31/17.

Даночен обврзник – непрофитна 
организација

Пресметувањето и плаќањето на 
данокот на добивка утврден во Дано-
чниот биланс го врши даночниот об-
врзник – непрофитна организација 
(режим на самоданочување). Обврз-
ник на данокот на добивка е правно 
лице, резидент на Република Маке-
донија кое остварува добивка од вр-
шење на дејност во земјата и стран-
ство. Резидент е субјектот кој е осно-
ван или има седиште на територија-
та на РМ. Непрофитната организа-
ција нема обврска посебно да се ре-
гистрира за целите на пресметување 
и плаќање на данокот на добивка. Со 
самата регистрација во соодветен ре-
гистар (регистар на други правни лица 
во рамките на ЦРМ) за упис на соод-
ветната правна форма преку која се 
извршува дејноста се станува обврз-
ник за целите на данокот на добивка.

Даночна стапка
Стапката на данокот на добивка из-

несува 10%. 2

Даночен период и рокови за дос-
тавување на Даночниот биланс

 Даночниот период за кој се утврду-
ва основата за оданочување во Дано-
чниот биланс е една календарска го-
дина. Доколку даночниот обврзник 
работел за период пократок од една 
календарска година, за даночен пери-
од ќе се смета периодот од годината 
во кој работел.

Пример: 

Даночниот обврзник започнал со 
работа на 1 октомври 2016 година. 
Даночен период за овој даночен об-
врзник е периодот: 1 октомври 2016 
година - 31 декември 2016 година (3 
месеци). Траењето на почетниот да-
ночен период е важен заради утвр-
дувањето на месечните аконтации 
на даночниот обврзник за наредна-
та година. Во овој случај месечниот 
износ на данокот на добивка (месеч-
на аконтација за 2017 година), даноч-
ниот обврзник ќе ја утврдува како ко-
личник меѓу даночната основица од 
2016 (претходната) година и бројот на 
месеците во кој работел (во случајот 
3 месеци).

 Даночна основа за данокот 
на добивка

Основа за пресметување на дано-
кот на добивка е добивката остваре-
на од вршење на профитна активност 
која се утврдува во Даночниот биланс 
како разлика меѓу „стопанските“ при-

Период Стапка на данок 
на добивка

Период Стапка на данок  
на добивка

1994 - 1996 30% 2007 12%
1997 - 2006 15% 2008 наваму 10%

2
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ходи и „стопанските“ расходи на неп-
рофитната организација - даночен об-
врзник во износи утврдени соглас-
но со прописите за сметководството. 
Вака утврдениот финансиски резултат 
се зголемува за непризнаените рас-
ходи за даночни цели, но и за некои 
други „додавки“ за кои ќе стане збор 
во продолжение. Во продолжение го 
презентираме составувањето на Да-
ночниот биланс преку неговата про-
пишана форма.
I.  Финансиски резултат во Билансот 

на успех (АОП 01),	(во полето пред 
износот се внесува знак „+“ за до-
бивка или „-“ за загуба)

-  На АОП 01 од Даночниот биланс се 
вклучува САМО евентуалната до-
бивка (вишок на приходи, односно 
од нашиот претходен пример из-
носот од 36.500 денари) остварена 
од вршење на некаква форма на 
стопанска дејност, а во останатите 
полиња кои ја формираат даночна-
та основа во Даночниот биланс се 
искажуваат износите кои претста-
вуваат даночно непризнаени рас-
ходи. 

-  Вишокот на приходи над расходите 
кои не произлегуваат од вршење-
то на некаква стопанска дејност, 
односно се „производ“ на нереа-
лизирани проектни активности не 
претставува основа за плаќање да-
нок на добивка.  

Наш став: Во некое наредно нове-
лирање на Законот за данокот на до-
бивка очекуваме од режимот на да-
нокот на добивка да бидат исклуче-
ни: органите на државната и локална-
та власт и други државни органи, ин-
ституциите организирани како аген-

ции, фондови и јавни установи, потоа 
верските заедници, политичките пар-
тии, синдикатите, коморите, здруже-
нијата и фондациите (непрофитни-
те субјекти). Сепак, ако овие субјекти 
вршат некаква стопанска дејност (из-
даваат под закуп деловни простории, 
вршат комерцијални обуки и сл.), а за-
ради опасноста да се стекнат со ком-
паративна предност должни се да се 
регистрираат, односно да се однесу-
ваат како обврзници на данокот на 
добивка.

II.  Непризнаени расходи за даночни 
цели (збир од АОП 03 до АОП 29) 
(АОП 02)

Законот за данокот на добивка 
како даночно признаени ги дефини-
ра оние расходи кои се во функција 
на дејноста на субјектот, односно се 
непосреден услов за извршување на 
дејноста и се последица од вршењето 
на таа дејност. Расходите направени 
во функција на исполнување на про-
ектните активности на непрофитната 
организација имаат третман на функ-
ционални, односно даночно призна-
ени расходи. Ова поле го содржи зби-
рот на сите непризнани расходи за да-
ночни цели, вклучувајќи ги и оданочи-
вите ставки кои не се расходи (збир од 
АОП 03 до АОП 29). 

1.	 	Расходи	кои	не	се	поврзани	со	
вршење	на	дејноста	на	субјек-
тот,	 односно	 не	 се	 непосре-
ден	 услов	 за	 извршување	 на	
дејноста	 и	 не	 се	 послеица	 од	
вршењето	 на	 дејноста	 (АОП 
03)

Овде се искажуваат расходите од 
типот на: приватно патување на чле-



80

www.proagens.mk

 Про агенс        април 2017 година 
      

нови на организацијата, одговорни 
лица, односно работници кај даноч-
ниот обврзник, потоа расходи за оп-
ремување на приватни објекти за жи-
веење, одмор и разонода, односно 
разни видови на расходи кои произ-
легуваат од користењето на службе-
ни средства (возила, телефони и сл.) 
за приватни цели и други слични рас-
ходи кои не се во функција на проект-
ните активности на непрофитната ор-
ганизација. 

Пример 1: 

Здружение набавило стан што се 
користи за приватен престој на нере-
зидентни физички лица. Сметковод-
ствена и даночна разрешница: За на-
бавениот стан се пресметува аморти-
зација според пропишаните стапки. 
За извршената набавка, односно за 
пресметаната амортизација ќе се ис-
каже расход кој негативно влијае на 
утврдување на финансискиот резул-
тат, заради што истата вредност ќе 
биде анулирана (додадена) на осно-
вата за оданочување во ДБ.

И останатите трошоци кои се одне-
суваат на одржувањето на станот ќе 
имаат третман на непризнаени расхо-
ди за даночни цели. Ова нема да се 
однесува на набавката, односно на 
амортизацијата и трошоците за одр-
жување на стан од кој здружението 
остварува приходи од издавање под 
закуп.

Пример 2: 

Непрофитна организација платила 
туристичко патување на сопругата и 
децата на претседателот на управни-
от одбор. Сметководствена и даночна 
разрешница: Се работи за трошок кој 

негативно влијае на висината на фи-
нансискиот резултат, заради што ќе се 
иврши негова анулација во Даночни-
от биланс. Да потсетиме дека на ва-
ков трошок се пресметува и персона-
лен данок на доход. Во Даночниот би-
ланс се додава вкупниот трошок сочи-
нет од нето издатокот плус платениот 
персонален данок на доход. 

Пример 3: 

Врз основа на договор за закуп со 
физичко лице организацијата корис-
ти деловен простор за проектни цели. 
Комуналните трошоци што паѓаат на 
наш товар гласат на име на физичко-
то лице, како сопственик на просто-
рот. Сметководствена и даночна раз-
решница: Комуналните трошоци во 
кои е вклучен и данокот на додадена 
вредност (заради формални причини 
од овие сметки не се одбива влезни-
от ДДВ) се евидентираат во сметко-
водството на НВО како расход. Сепак 
истите нема да се анулираат во Да-
ночниот биланс бидејќи се направе-
ни за проектни цели и тие всушност 
претставуваат непосреден услов за 
нејзино извршување. При плаќањето 
на комуналните сметки кои гласат на 
физичко лице се плаќа и ПДД. 

Важно: 
Со измената на ЗДД (190/16, во при-
мена на 1 јануари 2017 г.), третман 
на оданочиви расходи имаат и: тро-
шоците за сместување (ноќевање 
или ноќевање со појадок) и превоз 
на лица кои не се вработени кај до-
машниот исплатувач, а кои се анга-
жирани во врска со извршувањето 
на работа кај исплатувачот во функ-
ција на неговата дејност, доколку 
истите не се документирани. 
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2.	 	Исплатени	надоместоци	на	трошоци	и	други	лични	примања	
	 	 	од	работен	однос	над	утврдениот	износ	(АОП 04) 

Предмет на оданочување се ис-
платените надоместоци на трошоци 
и други лични примања од работен 
однос кои го надминуваат утврдени-
от износ во член 9 став 1 точка 2 од 
ЗДД. 

Држејќи се строго до законска-
та терминологија произлегува дека 
вкалкулираните (пресметаните) на-
доместоци на трошоци и други лич-
ни примања од работен однос кои не 
се исплатени не се анулираат во Да-
ночниот биланс, односно со нив не 
се врши зголемување на даночната 
основа. Поради ваквиот режим, не е 
предвидена можност за користење на 
даночен кредит по овој основ. 

Имено само превисоко исплатени-
те надоместоци и примања ја зголе-
муваат даночната основа, но на трај-
на основа, без можност за корекци-
ја преку даночниот кредит. Надомес-
тувањето на трошоците поврзани со 
работата е уредено со членот 113.1.1. 
на Законот за работни односи (ЗРО) и 

Општите колективни договори (член 
35 од ОКДПС, односно член 21 од ОК-
ДЈС). На прашањето за даночниот 
третман на вкалкулирани надоместо-
ци (расходи) што нема да бидат ис-
платени, ќе побараме одговор во от-
писот на обврските и вклучувањето во 
основата за оданочување (како при-
ход од отпишани обврски во нареден 
пресметковен/даночен период).

Во продолжение ги презентира-
ме даночно (не)признаените надо-
местоци на трошоци и други лични 
примања од работен однос имајќи ги 
предвид актуелните прописи од ра-
ботните односи и колективните дого-
вори. Воедно во истите прегледи го 
презентираме и тратменот од аспект 
на персоналниот данок на доход.

Во продолжение презентираме Та-
бела на пропишаните најниски изно-
си на исплатените надоместоци на 
трошоци од работен однос кои не се 
оданочиви.
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Табела на пропишаните најниски износи на исплатените надоместоци 
на трошоци од работен однос кои не се оданочиви

ОПИС Најнизок износ на надоместок кој е неоданочив
1) Дневници за службени патувања

-	 во земјата: 8% од тримесечна нето плата
-	 во странство: Уредба за патување во 

странство
2) Теренски додаток Зависно од обезбедените услови за работа  

на терен (сместување, исхрана и сл. - член 35 
од ОКДПС / грански колек. договор (акт на 
работодавач)

3) Одвоен живот 60% од тримесечна нето плата (чл. 35 од ОКДПС)
4) Помош за смрт на вработен Три тримесечни нето плати - член 35 од ОКДПС
5) Помош за смрт на член  

на семејството на вработен Две тримесечни нето плати - член 35 од ОКДПС

6) Помош за претрпени штети  
од елементарни непогоди Една тримесечна нето плата - член 35 од ОКДПС

7) Отпремнина која се дава  
при заминување во пензија Две тримесечни нето плати - член 35 од ОКДПС

8) Испратнина заради трајно 
работно ангажирање 
на работниците при  
откажување на договорот 
за вработување од деловни 
причини

Член 97 од ЗРО:
- до 5 години раб. стаж                - 1 нето плата
- од 5 до 10 години раб. стаж     - 2 нето платa
- од 10 до 15 години раб. стаж  - 3 нето плати
- од 15 до 20 години раб. стаж  - 4 нето плати
- од 20 до 25 години раб. стаж  - 5 нето плати
- над 25 години раб. стаж  - 6 нето плати

9) Регрес за годишен одмор 40% од просечната месечна бруто плата по 
работник во Р. Македонија, објавена до денот 
на исплатата.

10) Јубилејна награда Една тримесечна нето плата (член 35 од ОКДСП)
11) Трошоци за користење на 

сопствено возило 
на вработениот за потребите  
на работодавачот

30% од цената на литар гориво за соодветното 
возило, по поминат километар со патен налог

12) Боледување подолго од шест 
месеци предизвикано 
со повреда на работа 
или професионално заболување

Една тримесечна нето плата - член 35 од ОКДПС

13) Селидби на вработените за 
потребите на работодавачот

Стварните трошоци направени за превоз  
на покуќнината и на семејството
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3.	 	Исплатени	 надоместоците	
на	трошоци	на	вработените			
што	 не	 се	 утврдени	 со	 член	
9	став	1	точка	2	од	ЗДД	(АОП	
05)	

Новогодишниот надомест е целос-
но оданочив расход. Правото и ви-
сината на новогодишен надоместок 
може да се утврди со колективен до-
говор на ниво на дејност или на ниво 
на работодавач. 

4.	 	Трошоци	 за	 сместување	 и	
превоз	 за	 невработени	 лица		
кои	 не	 се	 документирани	 со-
гласно	 член	 9	 став	 (1)	точка	
3-а)	од	ЗДД	(АОП	06)

Почнувајќи од 2017 година, до-
кументираните трошоци за сместу-
вање и превоз на физички лица кои 
паѓаат на товар на домашниот испла-
тувач преставуваат даночно призна-
ен расход 

Со последната измена на Пра-
вилникот за данокот на добивка 2 

(31/17, во примена од 1 јануари 2017 
година) извршено е прецизирање на 
категоријата документираност како 
доказна основа за признавање на 
функционалноста на овие трошоци 
за обврзниците на данокот на добив-
ка на следниот начин (член 4 став (2) 
алинеја 3 од Правилникот за данокот 
на добивка): 

Сметководствен пакет на докази
-  фактура за сместување на лицата,
-  фактура за извршениот превоз 

(приложување на карта/билет за 
докажување на превозот или дру-
ги документи во зависност од ви-

дот на превозот со кои би се дока-
жале направените трошоци), како и

Несметководствен пакет на докази
-  други документи (пример: из-

вештаи за извршени работи/услу-
ги, работни налози, елаборати, за-
писници, наоди и сл.) од кои непо-
средно може да се утврди поврза-
ност меѓу ангажираните лица, на-
правените трошоци за нив и вре-
менскиот распоред во кој е извр-
шена работата.

Во деловното секојдневие, обврз-
ниците на данокот на добивка глав-
но ангажираат надворешни лица за: 
менаџерски задачи, пренесување на 
know how, деловно советување (обу-
ки, предавања, семинари, работилни-
ци и слични методи на подучување), 
потоа услуги на инжињери, програ-
мери, архитекти и слични услуги кои 
за резултат имаат пишани докумен-
ти за постапување (пример: идејни 
и изведбени проекти, програми, на-
црти, упатства и други документи за 
постапување, како и соодветни запи-
си од поправки на опрема, транспорт-
ни средства, работни налози и сл.). Во 
истиот контекст треба да се третира-
ат и доказите за посети на обуки, со-
ветувања, семинари и сл. едукатив-
ни настани од страна на лица врабо-
тени кај обврзникот на данокот на до-
бивка. Сметаме дека не е доволен до-
каз за функционалноста на расходот 
само фактурата за сместувањето, на-
против, потребна е и фактура од еду-
каторот вклучително и соодветен ма-
теријал кој бил делен на посетители-
те (прирачник, електронска презента-
ција и сл.) како доказ.

2 „Службен весник на РМ“, бр. 171/14 и 31/17.
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Овие документи го сочинуваат тнр. 
несметководствен пакет на докази со 
кои би требало да се потврди функ-
ционалноста на направените трошо-
ци за сместување, односно превоз за 
ангажирани лица. Не постои обврска 
трошоците за сместување и превоз 
кумулативно да се искажуваат за едно 
лице, имено даночно признаени ќе 
бидат и одделно документирано до-
кажаните трошоци за сместување или 
за превоз, соодветно.

5.	 	Трошоци	 за	 организирана	 ис-
храна	и	превоз	исплатени	над	
износите	 утврдени	 со	 закон	
(АОП	07)

Согласно со членот 9 став 1 точка 3 
од ЗДД и член 4 став 2 алинеја 1 и 2 од 
ПДД, повисоко искажаните износи на 
трошоци во однос на пропишаните со 
ЗДД по основ на организирана исхра-
на и превоз на вработените се одано-
чиви. Оданочив е делот на трошоците 
за организирана исхрана на вработе-
ните исплатени над износите утврде-
ни со закон (според ЗРО - 20% од про-
сечната нето плата по работник ис-
платена во претходната година). 

Внимавај: Во Законот за данокот 
на добивка се користи терминот „ис-
платени“ трошоци за организирана 
исхрана, иако не станува збор за мож-
носта за парична исплата на трошокот 
за исхрана во корист на вработени-
те, туку за искажување на ваков тро-
шок кај даночниот обврзник - работо-
давач. 

Дефиниција според Правилникот 
за ДД: Организирана исхрана под-
разбира постоење на организацио-
на единица во рамките на деловни-
от процес на работодавачот, во која 

на организиран начин работодавачот 
самостојно или со посредство на дру-
ги компании врз основа на склучен 
договор за приготвување и дистрибу-
ција на топол оброк (!?) им обезбеду-
ва исхрана на вработените. Организи-
раната исхрана може да се јави кога 
местоположбата на извршувањето на 
работите и работните задачи кај ра-
ботодавачот (фабрика, истурена гра-
дежна и др. оператива, рудник и сл.) 
или природата на работењето не им 
овозможува на вработените лица да 
се обезбедат со храна на друг начин 
(4.2.ал.2). 

Според став на даночниот орган, 
битно е храната да се конзумира во 
простории на работодавачот (менза 
опремена за конзумирање на храна-
та на самото место), без разлика што 
храната се подготвува на друго ме-
сто (надвор од кругот на фабриката, 
рудникот и др.), доколку храната се 
набавува од субјект кој се занимава 
со угостителска дејност.

6.	 	Трошоци	 по	 основ	 на	 месеч-
ни	 надоместоци	 на	 членови	
на	 органи	 на	 управување	 над	
висината	 утврдена	 со	 закон	
(АОП	08)

Согласно со членот 9 став 1 точка 
4 од ЗДД и член 4 став 2 алинеја 3 од 
ПДД, оданочив е делот на трошоци-
те по основ на месечни надоместоци 
на членовите на органите на управу-
вање над 50% од просечната месечна 
бруто плата исплатена во претходна-
та година во Република Македонија, 
при што како надоместоци на члено-
ви на органите на управување се сме-
таат месечниот надоместок, односно 
паушал, надоместоците за патни и 
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дневни трошоци. Дефиниција според 
Правилникот: Како органи на управу-
вање се сметаат сите управни органи 
и органи на надзор согласно со Зако-
нот за трговските друштва (4.2.ал.3). 

7.	 	Трошоци	 по	 основ	 на	 уплате-
ни	 доброволни	 придонеси	 во	
доброволен	пензиски	фонд	над	
висината	 утврдена	 со	 закон	
(АОП	09)

Согласно со членот 9 став 1 точка 5 
од ЗДД, оданочив е делот на трошо-
ците по основ на уплатени придоне-
си во доброволен пензиски фонд над 
износот од четири просечни месечни 
бруто плати, исплатени во претходна-
та година во Република Македонија, 
на годишно ниво по вработен. 

Придонесот за задолжително ка-
питално финансирано пензиско оси-
гурување е ослободен и од персона-
лен данок на доход.

8.	 	Надоместоци	 за	 лица	 волон-
тери	и	за	лица	ангажирани	за	
вршење	 на	 јавни	 работи	 над	
износите	 утврдени	 со	 закон	
(АОП	09)

Согласно со членот 9 став 1 точка 
6 од ЗДД, оданочив е делот од надо-
местоците за лицата волонтери спо-
ред член 10 став 2 од Законот за во-
лонтерство и за лицата ангажирани 
за вршење на јавни работи согласно 
со членот 85 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на не-
вработеност исплатени над износите 
утврдени со закон.

За волонтерите, даночно признаен 
расход е надоместокот на трошоците 
за храна и трошоците за превоз до и 
од местото на волонтирањето најмно-

гу во висина од 15% од просечната ме-
сечна плата во РМ исплатена за прет-
ходната година.

Трошоците за храна, трошоците за 
превоз до и од местото на волонти-
рањето, трошоците за службени пату-
вања и трошоците за обука кои волон-
терот може да ги има за време на тра-
ењето на волонтирањето се исплату-
ваат во иста висина како за вработе-
ните кај организаторот на волонтер-
ската работа.

Согласно со членот 85 став 2 од За-
конот за вработувањето и осигуру-
вање во случај на невработеност, на 
лицата за времето на вршење на јав-
ните работи организаторот им обез-
бедува паричен надоместок за извр-
шената работа не помал од утврдени-
от износ на платата за ист вид на ра-
боти според колективен договор, пре-
воз и исхрана, осигурување во слу-
чај на несреќа при работа и професи-
онално заболување и друго, под ус-
лови и на начин утврдени со договор 
меѓу организаторот на работите и ан-
гажираните невработени лица.

Јавните работи ги организираат 
единиците на локалната самоуправа 
и заинтересираните работодавци од 
јавниот сектор. Во јавните работи за-
ради работно ангажирање се вклучу-
ваат невработени лица кои се прија-
вени во Агенцијата за вработување.
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9.	 	Скриени	исплати	на	добивки	
(АОП	10)

 Согласно со членот 9 став 1 точка 
7 од ЗДД и член 4 став 2 алинеја 4 од 
ПДД, оданочиви се скриените испла-
ти на добивки како што се:  
а)	  давањето	 на одредени произво-

ди и услуги на основачи или чле-
нови или на нив поврзани лица по 
цена пониска од пазарната, вклу-
чувајќи ја и пониската камата на 
одобрените заеми. 

б)	 	плаќањето за добиените произ-
води и услуги од содружниците 
или акционерите или на нив повр-
зани лица, по цени повисоки од па-
зарните и овозможување на стек-
нување на добивки на содружни-
ците или акционерите или на нив 
поврзани лица; 

в)	  кусоци кои не се предизвикани од 
вонредни настани (кражба, пожар 
или други природни непогоди) кои 
не се на трошок на платата на 
одговорното лице.

 Се работи за кусоци за кои не е 
лоцирана поединечна вина и за кои 
друштвото - обврзник на данокот на 
добивка прифатило компаниска одго-
ворност, а со тоа и даночни последи-
ци (плаќање на данок на добивка по 
стапка од 10% на износот на утврде-
ниот кусок).

10.	Трошоци	за	репрезентација	
(АОП	12)

Согласно со членот 9 став 1 точка 
8 од ЗДД, делот на трошоците напра-
вени за репрезентација во висина од 
90% е оданочив. Даночно признаен е 
износот утврден во висина на 10% од 
овие трошоци. Како репрезентација 

се сметаат трошоците направени за 
гоштевање, подароци, одмор, рекре-
ација и разонода, како и угостителски-
те и слични услуги.

11.	 	Вкупни	 трошоци	 за	 донации	
од	Законот	за	даноции	и	спон-
зорства	во	јавните	дејности,	
освен	 износот	 на	 донациите	
за	кои	се	користи	даночно	ос-
лободување	 до	 5%	 од	 вкупни-
от	 приход	 остварен	 во	 годи-
ната	(АОП	13)

Донација е доброволна и безу-
словна помош во пари, добра и ус-
луги која не создава директна ко-
рист за давателот ниту обврска за 
враќање од примателот на донација-
та. Таа може да биде дадена за цели 
од јавен интерес или за поддршка на 
активностите на примателот.

Како расход во даночниот биланс 
се признаваат дадените донации во 
тековната година до висина од 5% 
од вкупниот приход, под услов да е 
спроведена соодветната законска 
процедура, утврдена во Законот за 
донации и спонзорства во јавните деј-
ности (член 9 став 1 точка 9 од ЗДД). 

12.	 	Трошоци	 за	 спонзорства	 на-
правени	 во	 согласност	 со	 За-
конот	 за	 даноции	 и	 спонзор-
ства	во	јавните	дејности,	над	
3%	од	вкупниот	приход	оства-
рен	во	годината	(АОП	14)

Спонзорството е доброволна фи-
нансиска исплата, давање добра или 
услуги за конкретен проект и/или ак-
тивност кое овозможува директни 
користи на давателот како што се: 
промоција на име, фирма и заштитен 
знак на давателот на спонзорството.
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Како расход во даночниот биланс 
се признаваат дадените спонзор-
ства во тековната година до висина 
од 3% од вкупниот приход, под услов 
да е спроведена соодветната закон-
ска процедура, утврдена во Законот за 
донации и спонзорства во јавните деј-
ности (член 9 став 1 точка 10 од ЗДД). 

13.	 	Трошоци	 по	 основ	 на	 камати	
по	кредити	кои	не	се	користат		
за	вршење	на	дејноста	на	об-
врзникот	(АОП	15)

 Согласно со членот 9 став 1 точка 
11 од ЗДД, оданочиви се трошоци-
те за камати на кредити кои не се ко-
ристат за вршење на дејноста на об-
врзникот, како и износот на камати-
те по кредити за набавка на патнички 
автомобили, мебел, теписи, уметнич-
ки дела од ликовната и применетата 
уметност и украсни предмети. 

14.	 	Осигурителни	 премии	 кои	 ги	
плаќа	 работодавачот	 во	 ко-
рист	на	членови	на	органи	на	
управување	 и	 на	 вработени	
(АОП	16)

Согласно со членот 9 став 1 точ-
ка 12 од ЗДД, оданочиви се премии-
те што работодавачот ги плаќа за оси-
гурување на членовите на органите на 
управување и на вработените. Не се 
оданочуваат премиите кои паѓаат на 
товар на платата на работници (пре-
мија која се задржува од нето плата-
та на работниците), како и премиите 
по основ на лично колективно осигу-
рување на работниците за повреди на 
работа. 

Трошокот по основ на осигурување 
на деловен имот претставува призна-
ен расход за даночни цели, но (спо-

ред даночниот орган) само во случај 
кога деловниот имот е во сопственост 
на правното лице - даночен обврзник. 

15.	 	Даноци	 по	 задршка	 (одбивка)	
исплатени	 во	 име	 на	 трети	
лица	кои	се	на	товар	на	тро-
шоците	на	даночниот	обврз-
ник	(АОП	17)

Согласно со членот 9 став 1 точка 
13 од ЗДД, при исплата на некои ви-
дови приходи на странски правни 
лица, домашниот исплатувач има об-
врска да го почитува режимот утвр-
ден во Законот и Правилникот за да-
нокот на добивка и да задржи данок 
пред исплатата на приходот на стран-
ското правно лице (за цели на евенту-
алното плаќање на данокот, односно 
остварување на правото на даноч-
но ослободување, односно примена 
на помала даночна стапка, претход-
но се спроведува соодветна процеду-
ра пред УЈП). Доколку домашниот ре-
зидент, данокот по задршка не го пре-
смета и одбие од бруто вредноста ис-
кажана во странската фактура (и не 
изврши уплата на соодветна уплатна 
сметка), туку данокот го плати на свој 
товар, тогаш износот на платениот да-
нок претставува даночно непризнаен 
расход. 

16.	 	Парични	 и	 даночни	 казни,	 пе-
нали	и	казнени	камати	за	не-
навремена	 уплата	 на	 јавни	
давачки	и	трошоци	за	присил-
на	наплата	(АОП	18)

Согласно со членот 11 став 1 точ-
ка 14 од ЗДД, оданочиви се трошо-
ците по основ на парични и даночни 
казни, пенали и казнени камати за не-
навремена уплата на јавни давачки и 
трошоците за присилна наплата. Чле-
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нот 4 точка 4 од Законот за даночна 
постапка (ЗДП) како споредни даноч-
ни давачки ги уредува следните: па-
рични казни (глоби), даночни казни, 
камати и трошоци на присилна нап-
лата на данок. Со членот 55 од ЗДП е 
уредено дека против лицето кое не ги 
исполнува своите обврски за поднесу-
вање на даночна пријава во соодвет-
ниот рок може да се утврди паричен 
додаток заради доцнење. Овој парич-
ниот додаток не смее да надминува 
10% од висината на законски утврде-
ниот данок. Додатокот е даночно не-
признен расход.

17.	 	Исплати	на	стипендии	
(АОП	19)

Трошоците по основ на стипендии 
се оданочив расход (член 9 став 1 точ-
ка 15 од ЗДД).  По исклучок, стипен-
диите доделени на начин и под усло-
вите утврдени со Законот за донации 
и спонзорства во јавните дејности се 
оданочуваат, но според правилата за 
оданочување на спонзорството (над 
3% од вкупен приходи). Не се пред-
мет на оданочување ниту трошоците 
за обука и специјализација на врабо-
тените заради остварување на дејнос-
та на даночниот обврзник (пр. обука 
на лекар вработен во здравствена ор-
ганизација), под услов истите да про-
должат со работа кај истиот работода-
вач, во временски период утврден со 
договор, кој не е пократок од три го-
дини сметано од годината на стекну-
вањето со соодветните знаења.

18.	 	Трошоци	за	кало,	растур,	крш	
и	расипување	(АОП	20) 

Оданочив расход се трошоците на 
кало, растур, крш и расипување, над 
нормираните износи утврдени за со-

одветната гранка, под услов истите да 
не се настанати како резултат на вон-
реден настан или виша сила (член 9 
став 1 точка 16 од ЗДД). За даночни 
цели, министерот за финансии за се-
која соодветна гранка со Правилник 
(„Сл. весник“, бр. 174/14) ги утврдува 
нормираните износи на кало, растур, 
крш и расипување на стоки и оддел-
ни производи. 

Според членот 2 став 1 од Правил-
никот за кало ..., нормираниот износ 
на кало, растур, крш и расипување се 
изразува во процент од количина-
та на стоката која во одреден дано-
чен период е набавена, преработена, 
произведена или продадена.

 Во Правилникот за кало..., не се 
вклучени многу сектори и стопан-
ски гранки, така што истите и поната-
му немаат нормирани износи на рас-
ходите по овој основ. На прашањето 
(поставено до УЈП) дали во овој слу-
чај за даночните обврзници со деј-
ност за која нема пропишани норми-
рани износи, а имаат вакви трошо-
ци како последица на вршење на сто-
панската дејност, ќе важат нивни-
те интерни правилници донесени 
врз основа на искуствени подато-
ци, за мерење на даночно признати-
те расходи по основ на кало, растур, 
крш и расипување, беше добиен пис-
мен одговор дека:
-  во врска со примената и спроведу-

вањето на одредбите од Правил-
никот за нормираните износи на 
кало, растур, крш и расипување на 
стоки и одделни производи утвр-
дени за секоја соодветна гранка за 
даночни цели, а пред се за норми-
рани износи за одредени дејности 
кои не се пропишани согласно до-
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несениот Правилник, доколку на-
станат трошоци по основ на кало, 
растур, крш и расипување ќе бидат 
признати за даночни цели во изно-
си кои нема да отстапуваат од во-
обичаените износи кои настанува-
ат во дејностите од иста или слич-
на природа (од Мислење на УЈП од 
26.12.2013 година).   

 Ова значи дека, за признавање на 
расходот на добра кои не се спомна-
ти во Правилникот и понатаму се пре-
порачува постапување според интер-
ни акти (Правилник, Одлука, Норма-
тив и сл.) со кој се утврдуваат вооби-
чаени износи на расходи, врз основа 
на искуствени показатели, но со со-
лидна аргументација, внимавајќи на 
нивната оптималност и реалност.

19.	 	Траен	отпис	на	ненаплатени	
побарувања	(АОП 21)

Оданочив расход е трајниот отпис 
на ненаплатените побарувања (член 9 
став 1 точка 17 од ЗДД).

Дефиниција според Правилни-
кот за ДД: Трајниот отпис на ненап-
латените побарувања се смета за ода-
ночив расход доколку претходно не 
била направена исправка на вреднос-
та на побарувањата.

Важно:  Трајниот отпис на ненапла-
тени побарувања по основ на придо-
неси од задолжително социјално оси-
гурување и радиодифузна такса не 
влегува во категоријата на оданочиви 
расходи.  

20.	 	Трошоци	за	исправка	на	вред-
носта	 на	 ненаплатени	 поба-
рувања	(АОП	022)

За оданочиви расходи се сметаат 
трошоците за исправка на вредноста 
на ненаплатените побарувања (член 
10 од ЗДД). 

Третман на признаен даночен рас-
ход имаат трошоците за исправка на 
вредноста на ненаплатените побару-
вања:
-  кај банките, штедилниците и 

осигурителните друштва на на-
чин утврден со закон (Закон за бан-
ките и Закон за супервизија на оси-
гурување),

-  по основ на придонеси од задол-
жително социјално осигурување 
и радиодифузна такса,

-  за кои е донесена правосилна суд-
ска одлука, 

-  од субјектите над кои е отворена 
постапка на стечај и на ликвида-
ција, доколку истите се пријавени 
и потврдени од страна на стечај-
ниот (ликвидациониот) управник.

21.	 	Износ	на	ненаплатени
побарувања	од	заем	(АОП	23)

Непризнаени расходи за даноч-
ни цели се и ненаплетените побару-
вања кои произлегуваат од трансфе-
ри на парични средства кои по своја-
та економска суштина се заеми, до-
колку не се вратени во истата година 
во која е извршен трансферот на за-
емот (11.1 од ЗДД). Иако ЗДД салдата 
на побарувањата по заеми ги дефини-
ра како непризнаени расходи, во сме-
тководствена смисла не станува збор 
за расходи туку за средства (побару-
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вања) од активата на правното лице - 
даночен обврзник. 

Исклучоци:

Побарувањата за заемите кои се 
одобрени пред 31 јануари 2014 годи-
на не влегуваат во овој режим и нив-
ното салдо на крајот на годината нема 
да биде оданочиво.

Даночниот третман на ненаплате-
ните побарувања по одобрени заеми 
не се однесува и на: 
-  обврзниците на данокот на вкупен 

приход, 
-  банки, штедилници и финансиски 

друштва (овие субјекти според 
одделните законски дефиниции 
одобруваат кредити, а не заеми) и 

-  здруженија и фондации (органи-
зации) кои се основани согласно 
со Законот за здруженија и фонда-
ции чија основна дејност е пласи-
рање на заеми утврдени согласно 
со нивниот статут и програма.

 Оданочувањето на одобрениот 
заем, дава можност за користење 
на даночен кредит во периодот на 
негово враќање.

22.	 	Разлика	меѓу	трансферна	и	
пазарна	цена	остварена	меѓу	
поврзани	лица	(АОП	24)

Непризнаен расход за даночни 
цели е разликата меѓу цената на из-
вршената трансакција на средства-
та или создавање обврски меѓу по-
врзани лица - трансферната (интер-
на) цена и пазарната цена (член 12.1 
од ЗДД). 

За утврдување на разликата меѓу 
пазарната и трансферната цена се ко-

ристи метод на споредливи цени што 
би се оствариле на домашниот па-
зар или компаративниот странски 
пазар кога не би се работело за тран-
сакција со поврзани лица, а кога тоа 
не е можно, се користи метод на цена 
на чинење, односно предвид се зема-
ат цените утврдени според трошоците 
за производство зголемени за вооби-
чаената заработувачка (разлика во 
цени, провизија) (член 12. 2 од ЗДД).

Дефиниција според Правилник за 
ДД: Утврдувањето на разликата од де-
ловни и финансиски трансакции меѓу 
поврзани лица се врши според прин-
ципот „дофат на рака (arm’s length 
principle)“, односно според услови-
те во кои тие трансакции не се разли-
куваат од оние меѓу неповрзани лица 
во споредливи околности. Даночниот 
обврзник на барање на даночниот ор-
ган треба да презентира доволно ин-
формации и анализи за потврдување 
на условите од трансакциите меѓу по-
врзани лица според принципот дофат 
на рака (член 4, став 3 точка 1 од ПДД). 

23.	 	Износ	на	делот	од	камати	по	
заеми	кои	се	добиени	од	повр-
зано	 лице	 кое	 не	 е	 банка	 или	
друга	 овластена	 кредитна	
институција,	 кој	 го	 надмину-
ва	износот	кој	би	се	остварил	
доколку	 се	работи	за	неповр-
зани	лица	(АОП	26)	

Заемот како посебен, формален 
облигационен однос е уреден со чле-
новите од 545 до 554 од Законот за 
облигационите односи (ЗОО). Соглас-
но со ЗОО, давателот на заемот (зае-
модавач) како доверител нема обвр-
ска на одобрениот заем задолжител-
но да пресметува камата, а од друга 
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страна ЗОО не ја утврдува ниту виси-
ната на пресметаната камата (освен 
кога се работи за лихварска камата). 
Сепак кога се работи за однос со по-
врзано лице за даночни цели, случаи-
те на непресметувањето на камата на 
одобрен (даден) заем, односно пре-
сметувањето на камата пониска од 
пазарната, има третман на оданочив 
деловен настан, но само кога се рабо-
ти за однос меѓу поврзани лица. Од 
друга страна и делот на трошковната 
камата по заем добиен од поврзано 
лице, кој е повисок од пазарната ка-
мата од финансиски однос со неповр-
зани лица, ќе добие третман на ода-
ночив расход. Без оглед на поврзанос-
та, ваквото решение не се применува 
кога во финансискиот однос е вклуче-
на банка или друга овластена кредит-
на институција (штедилница, финан-
сиско друштво).

Појаснување за „трансферните“ 
камати: 

Пресметувањето на камата која се 
евидентира во сметководството за-
виси од облигациониот однос (кама-
та се пресметува ако истата е догово-
рена, а не затоа што тоа го бараат да-
ночните власти). Ако висината на пре-
сметаната камата во сметководство-
то ги задоволува даночните критери-
уми (SKIBOR + 1 процентен поен за со-
одветната рочност), тогаш таа нема 
влијание на формирањето на даноч-
ната основа преку АОП 24. Имено, пре-
сметаната камата ќе влијае на форми-
рањето на финансискиот резултат кој 
претставува дел од даночната основа 
преку АОП 01 од Даночниот биланс. 
Во спротивно, ако камата не е догово-
рена истата се пресметува само за це-
лите на оданочувањето, во независна 
даночна пресметка согласно со дано-
чните правила имајќи ја предвид со-
одветната рочност.

Правила за висината на каматната стапка 
за даночни цели кога се работи за поврзани лица

За заеми во денари: SKIBOR + 1
-  за примен заем: трошковната камата < (да биде помала од, или еднаква 

на) SKIBOR каматата + 1 процентен поен, 
-  за одобрен (даден) заем: приходната камата > (да биде поголема од, или 

еднаква на) SKIBOR каматата + 1 процентен поен.

За заеми во девизи: EURIBOR + 1
-  за примен заем: трошковната камата < (да биде помала од, или еднаква 

на) EURIBOR каматата + 1 процентен поен, 
-  за одобрен (даден) приходната камата > (да биде поголема од, или ед-

наква на) EURIBOR каматата + 1 процентен поен.
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24.	 	Износ	на	затезни	камати	кои	
произлегуваат	од	односите	
со	поврзано	лице	кое	не	е	бан-
ка	или	друга	овластена	кре-
дитна	институција	(АОП	26)

Согласно со членот 14 од ЗДД и 
член 4, став 3 точка 3 од ПДД, казне-
ната (законот го користи стариот тер-
мин од ЗОО „затезна“) трошковната 
камата пресметана во должничко-до-
верителен однос меѓу поврзани лица 
има третман на оданочив расход. Каз-
нените (затезните) кои произлегува-
ат од односите со поврзано лице не се 
оданочиви кога се работи за казнени 
камати кои произлегуваат од облига-
ционен однос со банка или друга ов-
ластена кредитна институција.

25.	 	Износ	на	камати	на	заеми	до-
биени	 од	 содружници	 или	 ак-
ционери	-	нерезиденти	со	нај-
малку	25%	учество	во	капита-
лот	на	друштвото	(АОП	27)

За оданочив расход од поврзани 
лица се смета износот на каматите на 
делот од заеми добиени од содруж-
ниците / акционерите - НЕРЕЗИДЕН-
ТИ со најмалку од 25% непосредно 
учество во капиталот (вкупната основ-
на главнина / вкупното гласачко пра-
во) на друштвото (примач на заемот/
позајмицата) доколку заемите за по-
веќе од три пати го надминуваат из-
носот на уделот на тој содружник или 
акционер. Како заеми на содружни-
кот/акционерот се сметаат и заемите 
добиени од трети лица кои се гаран-
тирани од страна на содружникот / 
акционерот, како и заемите од бан-
ки доколку се дадени во врска со де-
позитот на тој содружник / акцио-
нер во таа банка (член 15 од ЗДД).

Дефиниција според Правилникот 
(член 4 став 3 точка 4 од ПДД): Из-
носот на каматите на заемите добие-
ни од содружниците или акционерите 
нерезиденти со најмалку 25% учество 
во капиталот на друштвото, кои за по-
веќе од трипати го надминуваат изно-
сот на уделот на тој содружник или ак-
ционер е оданочив. За заеми се сме-
таат и заемите од трети лица кои се 
гарантирани од страна на содружни-
кот или акционерот, како и заемите 
кои се добиени од банки врз основа 
на депозит на тој содружник или ак-
ционер во таа банка. Каматата што 
не се признава како расход, се утвр-
дува на тој начин што вкупната кама-
та од тековната година ќе се помно-
жи со делот на заемите кој го надми-
нува соодносот 1 : 3 (еден за капитал : 
три за заем) и ќе се подели со износот 
на вкупните заеми. Уделот на содруж-
никот или акционерот во капиталот 
на корисникот на заемот, се утврдува 
како просек од состојбата на првиот и 
последниот ден во даночниот период 
- годината (односно делот од година-
та за кој даночниот обврзник работел) 
во кој заемот се користи на:

-  основната главнина намалена 
за неуплатениот дел;

-  резервите (освен ревалориза-
ционите резерви) и

-  нераспределените добивки, на-
малени за износот на непокрие-
ните загуби.

Исклучок:

Претходново не се однесува на ка-
матите по заеми добиени од содруж-
ници / акционери на новоосновани-
те субјекти во периодот од првите 
три години на работењето, вклучу-
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вајќи ја и годината на основањето, како и на каматите по заеми добиени од 
содружници / акционери кои се банки или други финансиски организации.

26.	 	Трошоци	за	донации	во	спортот	согласно	член	30-а	и	30-б	од	ЗДД	
(АОП	28)

Од 2017 година, на обврзникот кој донирал финансиски средства уплатени 
на посебна наменска сметка му се намалува пресметаниот данок на добивка 
за соодветен процент:

Спортски субјекти % на намалување од 
пресметаниот ДД

- спортски федерации  
и Македонскиот олимписки комитет 40%

- фудбалски клубови 50%
- кошаркарски клубови 40%
- ракометни клубови 40%
- спортски клубови во другите спортови 35%
- активни спортисти од олимписките спортови 10%
- активни спортисти од неолимписките спортови 5%

За остварување на ова право об-
врзникот треба да поседува потврда 
од Агенцијата за млади и спорт дека 
субјектите кои се корисници на доби-
ените донации се субјекти кои ги ис-
полнуваат условите за користење на 
правото на даночно намалување со-
гласно со Законот за спортот.

Овие даночни поттикнувања мо-
жат да бидат остварени само по еден 
од наведените основи и не можат да 
се кумулираат.

Заради искористување на ова да-
ночно ослободување, претходно се 
врши усогласување на расходите во 
даночниот биланс „ДБ“ преку зголе-
мување на даночната основа за цели-
от износ на донираните финансиски 
средства кон субјектите од спортот. 

27.	 	Други	 усогласувања	 на	 расхо-
ди	согласно	со	ЗДД	кои	посебно		
не	се	наведени	во	претходни-
те	редни	броеви	(АОП	29)

Ова е резервно поле во кое треба 
да се искажуваат другите потенцијал-
но оданочиви расходи кои не се спом-
нати на полињата од 1 до 24. Пример: 
Трошоците за додипломски, после-
дипломски, докторски студии, како 
и трошоците за стекнување на соод-
ветни звања (доктор, магистер, соод-
ветно дипломирање и сл.) претставу-
ваат циклуси на универзитетски сту-
дии, т.е. образование и не се сметаат 
за обука испецијализација, односно 
подлежат на оданочување.

Важно: Одговор на УЈП на често 
поставувано прашање за третманот 
на одредени трошоци на непрофитен 
субјект:
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Прашање:

Дали се оданочуваат расходите 
направени во рамките на проектна 
активност (обука) на невладина ор-
ганизација (со изготвен финансиски 
план, одобрен од донатор, исто 
така невладина организација) по-
врзани со хотелско сместување на 
учесници - надворешни лица, нивни-
те патни сметки, потоа трошоци-
те за сместување и исхрана на пре-
давачите - надворешни лица, како и 
трошоците за репрезентација по-
врзани со обуката?

Одговор:

„Во врска со поставеното прашање 
Управата за јавни приходи - Генерал-
на дирекција Скопје Ве известува за 
следново:

1)  Од аспект на Законот	 за	 дано-
кот	на	добивка

  Согласно членот 3 став 1 точка 1 од 
Законот за здруженија и фонда-
ции (во понатамошниот текст ЗЗФ) 
објавен во „Сл. весник на РМ“, бр. 
52/10...135/11, организација е се-
кое здружение, фондација, сојуз, 
како и секој организационен об-
лик на странска организација, како 
и друга форма на здружување, ре-
гистрирани согласно со одредбите 
на овој закон.

  Согласно член 48 од ЗЗФ, „орга-
низациите средствата за финан-
сирање ги стекнуваат од членари-
на, основачки влогови, добровол-
ни прилози, донации, подароци 
(во пари, добра, имотни права), за-
вештанија, легати, дејности со кои 
се стекнува добивка, кирии и за-
купнини, како и приходи од инвес-

тиции, дивиденди, камати, заеми 
и други приходи во согласност со 
закон и со статутот“.

  Според член 50 од ЗЗФ, финан-
сиските средства на организации-
те се употребуваат за остварување 
на целите на организацијата опре-
делени со статутот и програмата.

  Според изнесеното доколку корис-
тењето и располагањето со сред-
ствата на непрофитната органи-
зација е во согласност со намени-
те утврдени со ЗЗФ, односно во со-
гласност со статутот на организа-
цијата, истите ќе претставуваат да-
ночно признат расход во Даночни-
от биланс за оданочување на не-
признаени расходи.

2)  Од аспект на Законот	 за	 персо-
налниот	данок	на	доход

  Според членот 14 од Законот за 
персоналниот данок на доход („Сл. 
весник на РМ“, бр. 80/93...166/12, 
во понатамошниот текст ЗПДД), 
лични примања претставуваат сите 
приходи што ќе ги оствари обврз-
никот по основа на работен однос, 
вклучувајќи ги и приходите по до-
говор за повремено или привре-
мено вршење услуги на органите 
на државната управа, на домашни-
те и странските правни лица, како 
и на домашните и странските фи-
зички лица што вршат самостојна 
дејност, ако со овој закон не се из-
земени од оданочување.

  Оданочувањето се врши според 
одредбите на член 14-а став 1 точ-
ка 11 од ЗПДД, како лично при-
мање врз основа на договор за 
повремено или привремено вр-
шење на услуги на правни и физич-
ки лица.
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  Основа за оданочување според 
член 15 став 1 точка 4 од ЗПДД, 
представува секој поединечно 
остварен приход.

Согласно член 75 став1 точка 1 од 
ЗПДД, утврдување и наплата на 
аконтација на данокот на доход по 
одбивка се врши и за личните при-
мања.

Соглсно член 76 од ЗПДД, аконта-
ција на данокот на доход за лични-
те примања пресметува исплатува-
чот за секој обврзник и за секој по-
единечно исплатен приход, на со-
одветно утврдена даночна основа 
со примена на стапката од 10%.

Според изнесеното, исплатите по 
основ на хотелско сместување, 
патни сметки, исхрана за учесни-
ци (надворешни лица) и за преда-
вачи (надворешни лица), подле-
жат на оданочување со персонал-
ниот данок на доход, и исплатува-
чот има обврска да го пресмета и 
уплати персоналниот данок на до-
ход по одбивка, за секоја поеди-
нечна исплата, согласно членот 77 
од ЗПДД, на обврзниците да им из-
даде примерок од пресметката за 
аконтација на данокот збирен по-
даток по истекот на годината нај-
доцна до 25 јануари наредната го-
дина, за вкупно платената аконта-
ција на данокот.“

1	 	Член 3 од Законот за персоналниот данок на доход
(1)  Доходот што подлежи на оданочување го сочинуваат следниве видови приходи 

остварени во земјата и во странство:
1)  лични примања;
2)  приходи од самостојна дејност;

	Сегменти од Мислење на Министерството за финансии (Сектор за 
даночна и царинска политика) бр. 20-1012/2 од 03.03.2017 година – 
Оданочување со персонален данок на доход на надоместоци за патни 
трошоци на пензионери членови на Здружение

„... надоместоците за патните трошоци поврзани со реализација на 
Програмата на здружението – фолклорни ревии, спортски натпревари 
и еднодневни екскурзии, доколку се направени во согласност со 
Статутот и Програмата на здружението и се во рамките на Финансискиот 
план и усвоениот Годишен извештај од Собранието, сметаме дека НЕ 
ПРЕТСТАВУВААТ ПРИМАЊЕ од член 3 став 1 и 2 1 на горенаведениот закон 
(Закон за персоналниот данок на доход) НА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА И ПЛАќА 
ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД.

Доколку овие средства се остваруваат надвор од основната задача за 
која е формирано здружението (спротивно на Статутот) и надвор од Годиш-
ната програма и финансискиот план за кој Собранието не искажало соглас-
ност, ваквите примања ќе подлежат на оданочување со персонален данок 
на доход.“
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IV.  Намалување на даночната осно-
ва  (АОП 31)

На АОП 31 се искажува збир на пет 
позиции кои ја намалуваат даночната 
основа. Намалувањето на даночната 
основа е уредено со членовите 17-19 
од ЗДД и членот 5 од ПДД.

Напоменуваме дека со стари-
от Правилник за данокот на добив-
ка (член 2 став 6), намалувањето на 
даночната основа беше дефинирано 
преку општа формулација на даноч-
ниот кредит кој се врзуваше за трошо-
ците со одложено признавање за кои 
претходно била зголемена даночна-
та основа. Новото решение во ЗДД и 
ПДД се темели на таксативно набро-
ени можности кои ја намалуваат да-
ночната основа.

28.	 	Износ	 на	 наплатени	 побару-
вања	 за	 кои	 во	 претходниот	
период	 е	 зголемена	 даночна-
та	основа	(АОП	32)

 Согласно со член 17 од ЗДД и член 
5 став 1 точка 1 од ПДД, тековната да-
ночна основа се намалува за износот 
на наплатени побарувања за кои во 
претходните даночни периоди е зго-
лемена даночната основа (побару-
вањата тогаш имале третман на не-
признаен расход за даночни цели). 
Намалувањето на даночната основа 

се врши соодветно за износот на нап-
латените побарувања до висината на 
искажаниот приход, за кои во прет-
ходните даночни периоди било извр-
шено зголемување на даночната ос-
нова (како исправка на вредноста на 
ненаплатено побарување), соодветно 
на оданочениот износ. 

Напоменуваме дека со членот 5 
став 1 точка 1 од ПДД е опфатена само 
наплатата на побарување по основ на 
претходно вредносно усогласување 
на побарувањата (член 10 од ЗДД), но 
не и наплатата по основ на траен от-
пис на ненаплатените побарувања кој 
е уреден со членот 9 став 1 точка 17 
од ЗДД. Сметаме дека Правилникот 
без правен основ ја превидел одред-
бата за трајниот отпис на ненаплате-
ните побарувања.   

27.	 	Износ	 на	 вратен	 дел	 од	 заем	
за	кој	во	претходните	даноч-
ни	периоди	било	извршено	зго-
лемување	на	даночната	осно-
ва	(АОП	33)

 Согласно со член 17 од ЗДД и член 
5 став 1 точка 2 од ПДД, тековната да-
ночна основа се намалува за износот 
на вратен дел од заем за кој во прет-
ходните даночни периоди е зголеме-
на даночната основа. 

  3)  приходи од имот и имотни права;
  4)  приходи од авторски права и права од индустриска сопственост;
  5)  приходи од капитал;
  6)  капитални добивки;
  7)  добивки од игри на среќа; 
  8)  други приходи.
(2)  На оданочување подлежат сите приходи од став 1 на овој член што се остварени во 

пари, хартии од вредност, во натура или во некој друг вид.



97

ПРИРАЧНИК ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР - ПРОЦЕДУРИ, ПРАВА И ОБВРСКИ

НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Пример:

Во 2016 година на претпријатието 
„Пари на рака“ му е вратен дел од за-
емот кој изнесувал 240.000 денари од 
правното лице „Б“ во износ од 61.500 
денари. За вратениот дел од заемот 
(61.500 денари) за кој е платен да-
нок за 2015 година „Пари на рака“ ќе 
ја намали даночната основа за 2016 
година со искажување на износот на 
АОП 31 од Даночниот биланс - обра-
зец „ДБ“.

31.	 	Дел	од	загуба	намалена	за	не-
признаени	расходи,	пренесена	
од	претходни	години	(АОП	35)

Согласно со член 19 од ЗДД и член 
5 став 1 точка 4 од ПДД, доколку дано-
чниот обврзник оствари загуба иска-
жана во Билансот на успех истата на-
малена за непризнаените расходи ис-
кажани во Даночниот биланс може да 
ја пренесе на товар на добивката во 
идните пресметковни периоди најм-
ногу до три години сметано од годи-
ната во која е искажана загубата. 

Модел за утврдување на загубата 
 за која може да се намали даночната основа
-------------------------------------------------------------------------------
1)  Загуба од Билансот на успех
2)  Непризнаени расходи за даночни цели
-------------------------------------------------------------------------------
Нето даночна загуба (1 минус 2) со која може да се намалува  
 даночната основа во идните пресметковни периоди

Намалувањето на даночната осно-
ва во Даночниот биланс се врши само 
доколку претходно се извршило по-
кривање на загубата. Намалување-
то во Даночниот биланс се врши по-
следователно почнувајќи од износот 
на најрано настанатите даночни загу-
би (член 19.3 од ДД). Обврзникот кој 
искажува загуба, правото на намалу-
вање на даночната основа го оствару-
ва со одобрение од Управата за јавни 
приходи, по негово писмено Барање 
(образец ДД-01 - Барање за пренесу-
вање на искажана загуба) кое се под-
несува најдоцна до 31 март наредна-
та година, по годината во која загуба-
та е искажана.

32.	 	Износ	на	извршени	вложувања	
од	 добивката	 (реинвестира-
на)	(АОП	36)

Согласно со член 28 од ЗДД и член 
7 од ПДД даночната основа се нама-
лува за извршени вложувања од до-
бивката од претходната година - 
РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА за развој-
ни цели, односно се дава можност те-
ковната даночна основа да се нама-
ли за износот на извршените вложу-
вања во:
-  материјални средства (недвиж-

ности, постројки и опрема) и 
-  нематеријални средства (компју-

терски софтвер и патенти), 
за проширување на дејноста на дано-
чниот обврзник.
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Ова ослободување не може да се 
оствари за извршените набавки на па-
тнички автомобили, мебел, теписи, ау-
дио визуелни средства, бела техника, 
уметнички дела од ликовната и при-
менетата уметност и други вложувања 
кои служат за административни цели.  

Со ова ослободување (реинвести-
рање на ланската добивка) може да 
се достигне најнискиот од следните 
три лимити:
-  Делот од ланската нето добивка 

распределена за нови инвестиции, 
или

-  Вредноста на извршените инвести-
ции во даночниот период, или

-  Даночната основа за даночниот 
период утврдена во Даночниот би-
ланс.

V.  Даночна основа по намалување 
(III - IV) (АОП 37)

На АОП 37 од Даночниот биланс се 
искажува даночната основа по нама-
лување која претставува разлика на 
две позиции: Даночната основа пред 
намалување (АОП 30) и Намалувања-
та на даночната основа (АОП 31).

VI.  Пресметан данок на добивка 
(V х 10%) (АОП 38)

На АОП 38 од Даночниот биланс се 
искажува пресметаниот данок на до-
бивка кој претставува 1/10 од износот 
искажан на АОП 37.

VII. Намалување на пресметаниот 
данок на добивка (АОП 39)

На АОП 39 од Даночниот биланс се 
искажува збир на три позиции кои го 
намалуваат износот на пресметаниот 
данок на добивка. Намалувањето на 
износот на пресметаниот данок на до-
бивка е уредено со членовите 30 и 37 

од ЗДД и членот 8, став 1, точки 1-4 од 
ПДД. Во случај намалувањата на пре-
сметаниот данок (АОП 37) да се по-
големи од пресметаниот данок (АОП 
38), во АОП 44 од „ДБ“ се впишува из-
нос нула.

33.	 	Намалување	 на	 данокот	 за	
вредноста	на	набавени	и	ста-
вени	 во	 употреба	 до	 10	 фи-
скални	 системи	на	опрема	 за	
регистрирање	на	 готовински	
плаќања	(АОП	39)

 Согласно со членот 30 од ЗДД и 
член 8, став 1 точка 1 од ПДД, на об-
врзникот кој е должен, согласно со 
членот 2 од Законот за регистрирање 
на готовинските плаќања, да воведе и 
да користи фискален систем на опре-
ма, односно фискална апаратура и ин-
тегриран автоматски систем за упра-
вување му се намалува пресметаниот 
данок на добивка за набавени (над-
градени) до десет фискални апарати, 
во висина на нивната вредност. 

На даночните обврзници регистри-
рани за ДДВ им се намалува данокот 
на добивка во висина на фактурната 
вредност на набавениот и ставен во 
употреба фискален систем на опрема, 
намален за износот на влезното ДДВ. 
На даночните обврзници кои не се ре-
гистрирани за цели на ДДВ им се на-
малува данокот на добивка во висина 
на вкупната фактурна вредност.

Напомена:

Одобреното даночно ослободу-
вање за фискалниот систем на оп-
рема, кое е поголемо од износот 
на утврдениот данок, се пренесува 
на товар на данокот утврден во да-
ночните биланси за годините што 
следат, се до целосно искористу-
вање на правото, преку АОП 51.
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НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

 Правото на намалување обврзни-
кот го остварува со одобрение од Уп-
равата за јавни приходи по поднесено 
писмено барање (образец ДД07) до 
20 јануари наредната година, по го-
дината за која барањето се поднесу-
ва. Управата за јавни приходи е долж-
на во рок од 30 дена од денот на под-
несувањето на Барањето за издавање 
на одобрение за намалување на пре-
сметаниот данок на добивка да поста-
пи по барањето.

32.	 	Износ	 на	 пресметано	 даноч-
но	олеснување	за	дадена	дона-
ција	 утврдена	 во	 согласност	
со	 членовите	 30-а	 и	 30-б	 од	
ЗДД	(АОП	43)

На ова поле се искажува износот 
на утврденото право за намалување 
на пресметаниот данок на добивка за 
донираните финансиски средства на 
субјекти од областа на спортот. 

VIII. Пресметан данок по 
намалување (VI - VII) (АОП 44)

На АОП 44 од Даночниот биланс се 
искажува пресметаниот данок на до-
бивка по намалување кој претставу-
ва разлика на две позиции: Пресме-
таниот данок на добивка пред нама-
лување (АОП 38) и Збирот на намалу-
вањата на пресметаниот данок на до-
бивка (АОП 39).

37.	 	Платени	 аконтации	на	 дано-
кот	на	добивка	за	даночниот	
период	(АОП	45)

На ова поле се искажува збирот на 
платените аконтации на данокот на 
добивка за даночниот период (јану-
ари - декември). Согласно со членот 
49 на Законот за данокот на добивка 
како платени аконтации на данокот 

на добивка ќе се сметаат и платени-
те аконтации на данокот на непризна-
ени расходи за даночни цели. Плате-
ните аконтации го намалуваат изно-
сот на пресметаниот данок на добив-
ка што треба да се плати по годишни-
от Даночен биланс. 

38.	 	Износ	на	повеќе	платен	данок	
на	добивка	пренесен	од	прет-
ходни	 даночни	 периоди	 (АОП	
46)

Согласно со членот 41 став 21 од 
ЗДД, ако обврзникот на данокот на до-
бивка не бара враќање на повеќе пла-
тениот данок за претходните даночни 
периоди, пренесениот повеќе платен 
износ ќе го искаже на ова поле и ис-
тиот ќе се смета како платена аконта-
ција за наредниот период.

36.	 	Износ	за	доплата	/	повеќе	
платен	износ	(АОП	47)		
Пред износот внесете знак „+“ 
за доплата или знак „-“ за по-
веќе платен износ. Доколку ба-
рате враќање впишете „Х“ во 
полето пред знакот 

 На ова поле се искажува разликата 
меѓу пресметаниот данок на добивка 
по намалување (искажан на АОП 44) 
и платените аконтации на данокот на 
добивка за даночниот период (иска-
жан на АОП 45) и износот на евенту-
алниот остаток на повеќе платениот 
данок на добивка пренесен од прет-
ходните даночни периоди (искажан 
на АОП 46).

 Ако на ова поле е искажан негати-
вен износ, се остварува право на по-
врат на повеќе платениот данок. До-
колку се бара поврат на повеќе плате-
ниот данок, задолжително се внесува 
„Х“ во полето пред знакот „-“ (се рабо-
ти за двете лево издвоени полиња).
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	 ЗАДРЖАН	ДАНОК	НА	ПРИХОДИ	НА	СТРАНСКИ	ПРАВНИ	ЛИЦА

 Данокот по одбивка т.н. задр-
жан	 данок (withholding tax) во Репу-
блика Македонија за прв пат е вове-
ден	 на	 1.1.2006	 година со измените 
и дополнувањата на тогашниот Закон	
за	 данокот	 на	 добивка, објавени во 
“Службен весник на РМ”, бр. 120/05, 
и сеуште претставува составен дел на 
тековно важечкиот Закон за данок на 
добивка - ЗДД (“Службен весник на 
РМ”, бр. 112/14 ... и 190/16). Данокот 
се задржува од приходите на стран-
ски	правни	лица, кои им се исплату-
ваат од страна на македонски рези-
денти или од постојана деловна еди-
ница на странско лице во Р. Македо-
нија. 

 Самиот Закон за данокот на добив-
ка (член 20) укажува на важен исклу-
чок во примената на законската обвр-
ска за задржување данок од приходи 
на странски правни лица. Имено, до-
колку Република Македонија има ск-
лучено меѓународен	 договор	 за	 од-
бегнување	на	двојното	оданочување 
со определена држава, во тој слу-
чај, при оданочување на соодветни-
от приход или имот/капитал на стран-
скиот резидент, се дава приоритет на 
одредбите на тој договор. Од друга 
страна, доколку Република Македо-
нија нема склучено ваков договор, се 

применуваат соодветните одредби на 
Законот за данокот на добивка, што го 
уредуваат оданочувањето на исплати-
те на приходи на странските правни 
лица по разни основи со даночната 
стапка - 10% (наведени во членот 21).

 Овие договори кои Република Ма-
кедонија ги склучува на билатерално 
ниво со определени држави (до да-
тумот на издавањето на овој при-
рачник, постојат 48 склучени дого-
вори) овозможуваат примена на да-
ночни	 олеснувања (пониска даноч-
на стапка од законската стапка, која 
е 10%), односно даночни	 ослободу-
вања (0% даночна стапка).

 Правилникот за начинот на пре-
сметување и уплатување на дано-
кот на добивка и начинот на одбег-
нување на двојното ослободување 
или двојното оданочување - ПДД 
(“Службен весник на РМ”, бр. 174/14 
и 31/17) пропишува процедура	(и	об-
расци), која мора да се спроведе пред 
исплатата на приходот од страна на 
домашниот исплатувач, преку која Уп-
равата за јавни приходи - УЈП треба да 
даде одобрување за користење на да-
ночните погодности од билатерални-
те договори. Без ова одобрување на 
УЈП, даночните погодности не може 
да се применат.

 ВИДОВИ НА ПРИХОДИ НА СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 
  КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ЗАДРШКА НА ДАНОК

 Задржувањето на данок, согласно 
со член 21 на ЗДД и член 11 на ПДД, 
се применува на следниве приходи, 
што ги остваруваат странските правни 
лица, без	оглед	дали	се	исплатени	во	

Република	Македонија	или	во	стран-
ство:

1)  приход од дивиденди;
2)  приход од камата;
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3)  приход од авторски	 права	 и 
други права на интелектуална 
сопственост;

4)  приход од забавни	 или	 спорт-
ски	активности кои се вршат во 
Р. Македонија;

5)  приход од вршењето на услуги	
на	 менаџмент,	 консалтинг	 ус-
луги,	 финансиски	 услуги	 и	 ус-
луги	на	истражување	и	развој;

6)  приход од осигурителни	 пре-
мии	за	осигурување	или	реос-
игурување од ризици во Репу-
блика Македонија;

7)  приход од телекомуникациски	
услуги меѓу Р. Македонија и 
странска држава и

8)  приход од закуп	 на	 недвиж-
ности во Република Македо-
нија. 

 Во продолжение прикажуваме по-
детален опфат на оданочивите прихо-
ди, согласно со дефинициите на чле-
нот 11 на ПДД.

	Приход	од	камата означува доход 
од побарувања на секаков вид долг, 
независно од тоа дали е обезбеден со 
хипотека и дали врз основа на нив се 
стекнува право на учество во добив-
ката на должникот, и особено доход 
од обврзници или други должнички 
хартии од вредност вклучувајќи ги и 
премиите и наградите на тие хартии 
од вредност, обврзниците или дол-
жничките хартии од вредност, како и 
секој друг доход поврзан со доходот 
од пари дадени на заем. 

Напомена: 

Казнените камати платени за задо-
цнети плаќања	 не се предмет на 
оданочување со задржан данок. 
Исто така, според ЗДД, не се пред-
мет на задржување данок: прихо-
дот од камата од должнички ин-
струменти издадени и/или гаран-
тирани од страна на Владата на Ре-
публика Македонија, Народна бан-
ка на Република Македонија и бан-
ки или други финансиски институ-
ции кои дејствуваат како претстав-
ник на Владата на Република Маке-
донија, како и приходот од камата 
од депозити во банка лоцирана во 
Република Македонија.

 Приход	 од	 авторски	 хонорари	
(права)	и	други	права	на	интелектуал-
на	сопственост, подразбира плаќање 
од било кој вид, примено како пла-
ќање за употреба или право на 
користење на авторско право за: кни-
жевно, уметничко или научно дело, 
вклучувајќи ги кинематографските 
филмови, софтвер, патенти, тргов-
ски марки и заштитни знаци, дизајни 
или модели, планови, тајни формули 
или постапка, или за информација во 
врска со индустриските, комерцијал-
ните или научните искуства, кои права 
се заштитени со правните прописи и 
обичаи, со кои се регулира нивното 
стекнување и употреба.

Напомена:

 Предмет на задржан данок се при-
ходите исплатени за правото на 
користење	 на	 авторско	 право	 на	
СОФТВЕР, што подразбира право	
на	 корисникот	 на	 софтверот (на 
пример, преку откупена лиценца) 
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да го умножува	(репродуцира)	со-
фверот,	 да	 го	 доработува,	 јавно	
објавува	или	дистрибуира, со цел 
остварување приход во рамки на 
своето деловно работење. Докол-
ку корисникот купува (лиценциран) 
софтвер (класична купопродаж-
ба) за цели на негово користење во 
своето деловно работење (без пра-
во да го репродуцира, доработува, 
дистрибуира или објавува), таа ис-
плата не е предмет на задржан да-
нок, што важи и за случаи (догово-
ри) со кои се (пре)продава софтве-
рот, односно се врши целосен пре-
нос на сопственоста на авторските 
права на софтверот од кои се отка-
жува нивниот имател. 

 Приход	од	забавни	и	спортски	ак-
тивности кои се вршат во Републи-
ка Македонија, подразбира приходи 
остварени од организирање и одр-
жување на јавни настапи, кои ги вр-
шат организирани групи и поединци, 
исплатени на странски правни лица. 
Во приходите, кои што припаѓаат кон 
претходно наведените, спаѓаат и на-
доместоците исплатени во корист на 
странското правно лице за: аудио-
визуелни услуги, провизии поврзани 
со филмска и видео дејност, радио 
и телевизија, лиценци за дистрибу-
ција на права и хонорари, оркестри и 
други културни и спортски дејности, 
котизации и членарини на културни 
и спортски организации.

	Приход	 од	 вршење	 менаџмент	
услуги подразбира приход остварен 
од организирање, планирање, коор-
динирање, контролирање и моти-
вирање, во остварувањето на цели-
те на трговските друштва, односно во 

остварувањето на одредени економ-
ски резултати (профит). 

 Приход	од	консалтинг	услуги под-
разбира приход остварен од вршење 
услуги на служби или организации 
што се занимаваат со давање на сове-
ти и интелектуални услуги во сто-
пански, финансиски и технички про-
екти, односно упатства или рабо-
ти на некој специјален предмет или 
проект за определен надомест. Под 
консалтинг услуги се подразбираат и: 
правни, даночни, сметководствени 
и ревизорски услуги, кои што стран-
ските правни лица ги вршат со надо-
мест за домашните субјекти. Под кон-
салтинг услуги на деловно совету-
вање, се смета секој облик на делов-
но советување или консултација. 

	По	исклучок, не се смета за услу-
га на деловно советување (н.з. не	 е	
предмет	на	оданочување	со	задржан	
данок):

-  одржувањето на предавања, се-
минари, работилници и слични 
методи на подучување, 

-  услуги на инжињери, архитекти 
и слични услуги кои за резул-
тат имаат пишани документи за 
постапување (идејни и извед-
бени проекти, нацрти, упат-
ства и други документи за 
постапување), 

-  услугите на посредување и 
застапување во некоја зделка 
(н.з. под “зделка” се подразби-
ра бизнис трансакција, односно 
договор, така што за даночно 
ослободено се смета посреду-
вањето /застапувањето при ск-
лучувањето на некоја зделка 
т.е. договор), 
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-  услугите на користењето на раз-
личните бази на податоци.

	Приход	 од	 вршење	 на	 финан-
сиски	 услуги се сметаат приходите 
на странското правно лице остваре-
ни од: 1) издадени гаранции и дру-
ги видови на обезбедувања; 2) кама-
ти од финансискиот лизинг; 3) трго-
вија за своја сметка или за сметка на 
клиентот, било на берза, преку шал-
тер или на друг пазар, со: инструмен-
ти на пазарот на пари (вклучувајќи 
чекови, сметки, потврди за депозити), 
девизи, деривативни инструменти, 
кои вклучуваат, но не се ограничени 
на фјучерси и опции, инструменти-
те на девизниот курс и каматните 
стапки, вклучувајќи ги работите како 
што се swaps, термински спогодби за 
камати; преносливи хартии од вред-
ност; други преносливи инструмен-
ти и финансиски средства, вклучу-
вајќи ги и златните полуги; 4) учест-
во во издавањето на сите видови хар-
тии од вредност, вклучувајќи го и пре-
вземањето на ризикот и пласирања-
то, во својство на агенти, и давање-
то на услуги во врска со тоа изда-
вање; 5) услуги во врска со пресмет-
ката и пребивањето на финансиските 
средства, вклучувајќи ги хартиите од 
вредност, деривативните производи 
и другите преносливи инструменти; 
6) советодавни, посреднички и други 
помошни финансиски услуги во врска 
со сите видови на финансиски услуги, 
вклучувајќи ги референците за кре-
дитна способност и анализа, истра-
жување и советување за инвести-
ции и портфолија, совети за превзе-
мање и преструктуирање и страте-
гии на претпријатијата; 7) посреду-
вање во осигурувањето и реосигуру-

вањето (активности на брокери, оси-
гурителни и брокерски друштва и аг-
енти), консултантските услуги, ак-
туарските услуги и услугите во про-
ценувањето на ризик. Според ЗДД, 
ослободен од задржан данок е при-
ходот остварен од посредување или 
консалтинг со државни хартии од 
вредност на меѓународен финансиски 
пазар.

 Приход од вршење услуги	 на	 ис-
тражување	и	развој е приходот оства-
рен од:

-  базни и технички истражу-
вања, 

-  лабораториски и други услуги, 
-  проекти и елаборати (освен 

оние кои се однесуваат за ин-
вестиции чија реализација е во 
тек),

-  услуги на пропаганда, 
-  истражување на пазарот, 
-  огласување во медиуми, 
-  саемски приредби, 
-  промоција на производи во 

странство, 
-  анкетирање на јавното мисле-

ње. 

Под	 услуги	 на	 истражувањето	 на	
пазарот се подразбираат: начин на 
прибавување на пазарни информа-
ции, одредување на карактеристи-
ките на пазарите, мерење на по-
тенцијалот на пазарот, анализа 
на учеството на пазарот, анали-
за на продажбата, истражување на 
трендовите во работењето, крат-
корочни и долгорочни предвидувања, 
испитување на понудите на конку-
ренцијата, истражување на цени-
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те, тестирање на нови и на постој-
ни производи на пазарот.

Напомена: 

Под оданочиви услуги на огласу-
вање	во	медиуми, кои се предмет 
на задршка на данок, се подразби-
раат сите огласи	 (реклами)	на	ин-
тернет страни/портали/платфор-
ми (Google реклами) или социјал-
ни мрежи (на пример, Facebook, 
Twitter, LinkedIn).

 Приход	 од	 осигурителни	 премии	
од	 осигурување	 или	 реосигурување 
од ризици во Република Македонија 
подразбира приходи на странското 
правно лице остварени од: премија 
по основ на осигурување на живот; 
премија по основ на неживотно оси-
гурување и премија по основ на реос-
игурување, освен премија по основ на 
реосигурување што друштвата за 
осигурување и реосигурување на Ре-
публика Македонија, се должни да го 
извршат во согласност со закон.

	Приходи	 од	 телекомуникациски	
услуги се приходите од услуги на: 
обезбедување на јавни фиксни те-
лефонски услуги (локална телефон-
ска комуникација, меѓумесна наци-
онална телефонска комуникација и 
меѓународна телефонска комуни-
кација);  обезбедување на јавни мо-
билни телефонски услуги;  обезбеду-
вање на јавни услуги на говор преку 
мрежи со комутација на пакети (ин-
тернет протокол и други протоко-
ли); обезбедување на услуги на из-
најмени линии;  обезбедување на јав-
ни услуги за пренос на податоци; 
обезбедување на јавни радиокому-
никациски услуги и обезбедување на 

други услуги (обезбедување на јавни 
услуги на говор преку мрежи со кому-
тација на пакети помеѓу различни 
оператори и обезбедување на прис-
тап до јавната телефонска мрежа).

	Под	приходи	од	закуп	на	недвиж-
ности	 во	 Република	 Македонија	 се 
подразбираат приходите коишто ги 
остваруваат нерезидентните правни 
лица од закуп на недвижен имот во 
Република Македонија. Под недви-
жен имот се подразбира земјиште 
(градежно, земјоделско, шумско) и 
градежен објект на кој странското 
правно лице е сопственик согласно 
закон.

Напомена:	

Приходи на меѓународни институ-
ции кои се ослободени	 од	 одано-
чување со задржан данок се при-
ходите кои македонски резиденти 
ги исплатуваат кон Меѓународни-
от монетарен фонд, Меѓународна-
та банка за обнова и развој (Светска 
банка), Меѓународната финансиска 
корпорација, Меѓународното здру-
жение за развој, Мултилатералната 
агенција за гарантирање на инвес-
тиции, Европската банка за обнова 
и развој и Европската инвестицио-
на банка.
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	ДАНОЧНА ОСНОВА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЗАДРЖАНИОТ ДАНОК

 Даночна основа, согласно со чле-
нот 22 на ЗДД, на задржаниот данок 
претставува бруто	приходот на стран-
ското правно лице.

 Бруто приход е приходот, кој би 
бил исплатен на странското прав-
но лице, доколку не се изврши задр-
жување на данок од приходот кој би 
се исплатил (н.з. износот на факту-
рата). 

  Прва постапка што домашниот ис-
платувач треба да ја направи, соглас-
но со членот 10 на ПДД, пред	испла-
тата на приходот кон странското прав-
но лице (т.е. пред секоја прва уплата 
на данокот кон одредено лице), е да 
го регистрира тоа лице во надлежна-
та регионална дирекција на Управа-
та за јавни приходи, односно за исто-
то да обезбеди Даночен	идентифика-
ционен	број	-	ДИБ,	со	цел	да	го	плати	
задржаниот	данок	(ДИБ се обезбеду-
ва и кога данокот се плаќа на товар 
на сопствените трошоци, но и кога 
се бара даночно ослободување-0% од 
УЈП за тој приход согласно со била-
тералните договори).

Даночниот идентификационен  
број на странското правно лице при 
плаќањето на данокот по задршка 
се внесува во налогот за плаќање 
на јавните приходи (Образец	 ПП-

 Доколку задржаниот данок не се 
одбие од приходот што треба да се 
исплати на странското правно лице 
(од износот на фактурата), туку се пла-
ти дополнително на товар на сопстве-
ните трошоци, се применува стапка-
та 10%, без нејзиното изведување во 
нето пресметковна стапка (11,111%). 
Дополнително платениот задржан да-
нок на товар на трошоците на дано-
чниот обврзник согласно со ЗДД се 
смета за даночно	непризнат	расход. 

 ПРОЦЕДУРА ЗА БАРАЊЕ ДАНОЧНИ ПОГОДНОСТИ СОГЛАСНО  
  СО БИЛАТЕРАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

	Задолжителна	регистрација	на	странското	лице	за	цели	
	 	на	задржување	на	данокот

  50) во полето “повикување	 на	 број-
задолжување”.

 Барањето	 (Образец	 УЈП-РДО	 -	
Пријава	 за	 регистрација	 на	 даночен	
обврзник, достапен на www.ujp.gov.
mk/Обрасци/Регистрација) се подне-
сува во Регионалната дирекција во 
која што според своето седиште ис-
платувачот припаѓа.

 Со оглед на тоа што доделување-
то на ДИБ за едно странско правно 
лице се врши само еднаш (ДИБ	е	пер-
манентен	 број), пред првата испла-
та што е предмет на задржан данок, 
при секоја наредна исплата на при-
ход и уплата на задржан данок за тоа 
исто странско правно лице, од страна 
на исплатувачот на приходи, се корис-
ти веќе доделениот ДИБ. 
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 Со поднесувањето на образецот	
УЈП-РДО, исплатувачот на приходот 
доставува и прилози со кои го дока-
жува статусот на странското правно 
лице:

1)  писмено	 барање	 за	 издавање	
на	 ДИБ	 (ЕДБ)	 за	 странското	
правно	 лице (остварувач на 
приходи), во кое се наведува-
ат сопствените податоци на ис-
платувачот на приходот (полн и 
скратен назив, адресни подато-
ци за седиштето и ЕДБ);

2)  основ за поднесување на ба-
рање на регистрација (деловен 
однос воспоставен со странско-
то правно лице: фактура,	дого-
вор и сл).

 Кон образецот УЈП-РДО, подноси-
телот на барањето за регистрација 
(домашниот исплатувач), ги доставу-
ва следните прилози (еден	 или	 по-
веќе	од	документите) со кои ги потвр-
дува податоците за странското правно 
лице (остварувач на приходи):

-  извод	од	регистрација при на-
длежниот регистарски орган 
(или надлежната даночна упра-
ва) на странското правно лице 
преведена од овластен судски 
преведувач или

-  потврда	 за	 резидентен	 статус 
издадена од надлежниот дано-
чен орган во странство или

-  сертификат	 за	 странскиот	 да-
ночен	обврзник (кој ги содржи 
бараните податоци од образе-
цот УЈП-РДО) издаден од него-
виот матичен даночен орган. 

 По поднесеното писмено барање 
и пријавата за регистрација (образец 
УЈП-РДО) од страна на исплатувачот на 
приходот, надлежната Регионална ди-
рекција е во обврска да издаде “При-
времена потврда” (образец ПП-01) за 
доделениот ДИБ, веднаш или најдо-
цна наредниот работен ден. Издаде-
ната привремена потврда ќе му пос-
лужи на исплатувачот на приходот да 
го внесе привремено доделениот ДИБ 
на странското правно лице во налогот 
за плаќање на јавните приходи (обра-
зец ПП-50) во полето “повикување на 
број-задолжување”.

 Управата за јавни приходи, на под-
несувачот на барањето му издава Ре-
шение за регистрација на даночниот 
обврзник (странско правно лице -при-
мател на приходи), образец РДО-01/1, 
во рок од 15 (петнаесет) календарски 
дена по издавањето на привремената 
потврда. Во овој период, даночниот 
обврзник е во обврска да ги компле-
тира бараните податоци во прија-
вата за регистрација и прилозите 
кон истата.

	Пропишани	 обрасци	 -	 барања	
за	даночни	погодности	 соглас-
но	со	билатералните	договори

 Одредбите од договорите за од-
бегнување на двојно оданочување, 
односно остварувањето на даночно 
олеснување и даночно ослободување 
може да се примени само врз основа 
на заверен	примерок на	образец од	
страна	на	надлежниот	даночен	орган	
на	државата,	во која странскиот при-
мател на приход има седиште (т.е. е 
резидент).
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 Пропишаните	 обрасци-барања,   
кои се составен дел на ПДД (достапни 
на www.ujp.gov.mk/Обрасци), се раз-
граничени според видот	на	приходот	
што	се	исплаќа, како што следи:
1.  Барање за олеснување односно 

ослободување од данок на ДИВИ-
ДЕНДА (Образец “ЗД-О/ДИ”);

2.  Барање за олеснување односно ос-
лободување од данок на КАМАТА 
(Образец “ЗД-О/КА”);

3.  Барање за олеснување односно 
ослободување од данок на прихо-
ди од АВТОРСКИ ПРАВА (Образец 
“ЗД-О/АП”);

4.  Барање за ослободување од да-
нок на ДРУГИ ПРИХОДИ (Образец 
“ЗД-О/ДП”). 

 Овој образец се применува за 
сите видови приходи, кои не спаѓаат 
во претходните категории, односно 
важи, на пример, за сите оданочиви 
услуги.

 Примателот на приходот - нере-
зидент го заверува соодветниот об-
разец во надлежниот даночен орган 
на странската држава, во која е рези-
дент. Заверениот образец се поднесу-
ва пред секоја исплата. Но, доколку се 
работи за зачестени исплати (по ист 
основ) кон исто странско правно лице, 
на пример, плаќање услуги на месеч-
но или квартално ниво, со цел да не 
се оптоваруваат со непотребна ад-
министративна работа ниту УЈП, ниту 
пак даночните обврзници, заверени-
от образец (или барањето за даночно 
ослободување со потврда за резиден-
тен статус) се поднесува пред поче-
токот на првата исплата, така што УЈП 
може да одобри примена на даноч-
но олеснување/ослободување за вре-

ме на одреден временски период (на 
пример, на ниво на една година).

 Домашниот исплатител на прихо-
дот го пополнува со податоци соод-
ветниот образец “Барање...”, во чети-
ри идентични примероци, и го доста-
вува на примателот на приходот - не-
резидент. Примателот на приходот, 
по добивањето на 4-те примероци од 
образецот, ги доставува во надлежни-
от даночен орган на државата, чијш-
то е резидент. Надлежниот странски 
даночен орган ја спроведува потреб-
ната контрола и го заверува образе-
цот. Еден примерок од обрасците за-
држува надлежниот даночен орган 
во странство, а останатите три при-
мероци му ги враќа на подносителот 
на барањето т.е. примателот на при-
ходот. Подносителот на барање - не-
резидентен примател на приходот ги 
доставува до домашниот исплатувач 
останатите три заверени примероци 
со целосно пополнети податоци заед-
но со пропратната документација. До-
машниот исплатувач, пред исплатата 
на приходот, трите примероци од об-
разецот ги доставува до надлежната 
Регионална дирекција на Управата за 
јавни.

 Надлежната Регионална дирекција 
на Управата за јавни приходи, ја спро-
ведува потребната контрола, ги за-
верува трите примероци од образе-
цот, еден примерок задржува за свои 
потреби, а останатите два примеро-
ка ги враќа на исплатувачот на прихо-
дот. Исплатувачот на приходот еден 
примерок задржува за свои потреби, 
а другиот примерок го доставува до 
подносителот на барањето - нерези-
дент.
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 Надлежната	Регионална	дирекци-
ја, која одлучува за заверувањето на 
образецот “Барање...”, може	да	поба-
ра од подносителот на истиот и дру-
ги	докази во врска со докажување на 
правата и погодностите во меѓународ-
ните договори.

 Управата за јавни приходи одлу-
чува по барањето најдоцна во рок од 
15 дена од приемот на барањето. Ако 
образецот “Барање...” има недостато-
ци поради кои не може да се постапу-
ва, рокот на одлучувањето почнува да 
се смета од денот на отстранувањето 
на недостатоците.

 Доколку во времето на плаќање-
то на приходот на странското правно 
лице, домашниот исплатувач распо-
лага со заверен примерок од соодвет-
ниот пропишан образец, добиен од 
странското лице (претходно заверен 
од странската даночна управа и од 
УЈП), ќе ги примени соодветните од-
редби од договорот за одбегнување 
на двојното оданочување (за приме-
на на пониска даночна стапка или да-
ночно ослободување).

	Барање	 на	 даночно	 ослободу-
вање	и	Потврда	за	резидентен	
статус	на	странското	лице

 Доколку при исплатата на прихо-
дите, кои се оданочиви согласно со 
ЗДД, не	 се	 плаќа	данок	 по	 задршка	
во согласност со одредбите на догово-
рите за одбегнување на двојното ода-
ночување (предвидена	е	0%	даночна	
стапка,	односно предвидено е одано-
чување по принцип на резидентност: 
само во државата каде е резидентен 
примателот на приходот), наместо со-
одветниот пропишан образец (за ос-

лободување/олеснување од данок 
за дивиденди, за камата, за автор-
ски права и за други приходи), до УЈП 
може да се достави образецот	 “ЗД-
ДО”	 -	Барање	за	даночно	ослободу-
вање	заедно	со	“Потврда	за	резиден-
тен	 статус”на	 примателот	 на	 прихо-
дот-нерезидент	заверена од надлеж-
ниот даночен орган во странската др-
жава каде што примателот на прихо-
дот е резидент.

 Домашниот исплатувач го попол-
нува и поднесува образецот “ЗД-ДО” 
- Барање за даночно ослободување, 
во еден примерок, заедно со заве-
рената Потврда за резидентен статус 
на странскиот примател на приходот, 
до надлежната Регионална дирекција 
на УЈП, која ја спроведува потребната 
контрола и издава Одобрение за да-
ночно ослободување.

 За секоја исплата на приходот се 
поднесува ново барање, но по иск-
лучок кога се работи за зачестени ис-
плати (по ист основ) кон исто стран-
ско правно лице, образецот “ЗД-ДО” - 
Барање за даночно ослободување за-
едно со заверената Потврда за рези-
дентен статус на странскиот примател 
на приходот се поднесува до УЈП пред 
почетокот на првата исплата, така што 
УЈП може да одобри примена на да-
ночно ослободување за подолг вре-
менски период, но не повеќе од 12 
месеци.

 Доколку во времето на плаќање-
то на приходот на странското правно 
лице, домашниот исплатувач распо-
лага со одобрение за даночно ослобо-
дување од УЈП, кое е издадено врз ос-
нова на поднесените документи, ќе ги 
примени соодветните одредби од до-
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говорот за одбегнување на двојното 
оданочување (за примена на целосно 
даночно ослободување).

	Барање	поврат	на	повеќе	пла-
тениот	данок	во	Р.	Македонија

 Доколку во времето на исплатата 
на приходите на странското правно 
лице (кои се сметаат за оданочиви со-
гласно со ЗДД), домашниот исплату-
вач не располага со примерок од про-
пишаните обрасци заверен од стран-
ската даночна управа и од УЈП или со 
одобрение за даночно ослободување 
од УЈП, со исплатата на приходот ги 
применува одредбите од Законот за 
данокот на добивка (задржува данок 
по стапка од 10%) и покрај постоење-
то на договор за одбегнување на двој-
ното оданочување со соодветната др-
жава, кој како што претходно наве-
довме, не се применува по автомати-
зам.

 Во ваков случај, овозможено е за 
странското правно лице да достави до 
надлежната Регионална Дирекција на 
Управата за јавни приходи, заверен	
образец	(Образец	“ЗД-В/ДИ”,	“ЗД-В/
КА”,	“ЗД-В/АП”	или	“ЗД-В/ДП”)	зара-
ди	поврат	на	повеќе	платениот	данок 
во однос на данокот, кој што согласно 
со одредбите од договорот за одбег-
нување на двојното оданочување тре-
бало да биде платен или пак приходот 
требало да биде целосно ослободен 
од даноци (а бил оданочен согласно 
со Законот за данок на добивка). 

 Повратот на (претходно платениот) 
данок по задршка УЈП го врши во до-
машна валута (денари) во висина на 
задржаниот данок. Износот на повеќе 
платениот данок се враќа на сметка-
та назначена во барањето за поврат. 
Со оглед на тоа што повратот на дано-
кот се врши во денари, неопходно е 
странското правно лице да отвори де-
нарска нерезидентна сметка во банка 
во Република Македонија.

 ГЛОБА ЗА НЕЗАДРЖАН И НЕУПЛАТЕН ДАНОК  
  ЗА ПРИХОДИ НА СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА

  
  Согласно со членот	 45 на ЗДД, 
предвидена е прекршочна глоба во 
износ од 2.500	евра (за правно лице-
исплатувач) и глоба од 30%	од	одме-
рената	глоба	за	правното	лице (за од-
говорното лице кај правното лице), 
во денарска противвредност, ако при 
исплатата на приходот кон странско-
то правно лице не го задржи и не го 
уплати данокот на соодветната уплат-
на сметка, според членот 20 став 1 на 
ЗДД. 

	Камата	за	износот	на	помалку	
платен	задржан	данок

 Со членот 123 на Законот за дано-
чна постапка („Слубен весник на РМ“, 
бр. 13/06 ... и 23/16) предвидена е ка-
мата за износот на помалку платен за-
држан данок (0,03%	 за	 секој	ден	 за-
доцнување).
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	ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАДРЖАНИОТ ДАНОК (ОБРАЗЕЦ “ДД-И”)

	Домашните исплатувачи на оданочиви приходи (пропишани во член 21 од 
ЗДД) на странски правни лица имаат обврска да ја известуваат Управата за јав-
ни приходи - УЈП на годишно ниво, до 15 февруари наредната година, со под-
несување на “Извештај	за	уплатениот	данок	по	одбивка”	(образец	“ДД-И”), за 
износот на данокот што го задржале и уплатиле при исплатата на приходот (и 
данокот платен на сопствен товар), како и за даночните ослободувања што ги 
искористиле согласно со билатералните договори.
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НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СИСТЕМОТ НА ДДВ 

1.  РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

    Обрска за регистрација за целите 
на ДДВ согласно со членот 51 од Зако-
нот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ“, бр. 
44/99, ... и 23/16) имаат сите „даночни 
обврзници“ (физички и правни лица 
кои вршат стопанска дејност во вид на  
продажба на добра или давање услу-
ги), чиј вкупен промет: 

-  надминал износ од 1.000.000 
денари 1 во изминатата кален-
дарска година или 

-  чиј вкупен промет се предвиду-
ва на почетокот од вршењето 
на стопанската дејност дека ќе 
го надмине овој износ или 

-  во текот на годината го надмине 
износот од 1.000.000 денари. 

  Оваа обврска не важи само за оние 
категории субјекти кои според Зако-
нот за ДДВ не се сметаат за „даночни 
обврзници“ односно не се сметаат за 
вршители на стопанска дејност. Меѓу 
тие субјекти се наброени државните 
органи, органите на единиците на ло-
калната самоуправа и другите јавно-
правни тела кои не се даночни обврз-
ници за оној дел од нивните дејности, 
што се ограничува на извршувањето 
на јавни функции, дури и ако во врска 
со тие дејности наплатуваат даноци, 
такси, придонеси или други давачки.

  Меѓутоа, според член 10 став 2 од 
Законот за ДДВ и невладините орга-
низации (како јавно-правни тела), до-
колку во рамките на одредена стопан-
ска дејност вршат промет, кој според 
овој закон е оданочив кај другите да-
ночни обврзници и со тој промет го 
надминат прагот за регистрација, за-
должително треба да побараат ре-
гистрација за ДДВ.• Што претставува 
„вкупен промет“?

Вкупен промет претставува збир 
на прометот што го направил обврз-
никот во текот на календарската го-
дина и кој е предмет на оданочување 
според член 2 точка 1 од Законот за 
ДДВ, вклучувајќи го и данокот кој от-
паѓа на него, освен прометот ослобо-
ден од данок без право на одбивка 
на претходниот данок. Според тоа, во 
вкупниот промет за мерење на прагот 
за регистрација не влегуваат проме-
тите од член 23 од Законот за ДДВ, од 
кои наведуваме само некои кои може 
да се јават кај невладините организа-
ции:

-	 	Прометот	 од	 организациите	
од	 областа	 на	 културата	 за	
создавање,	 објавување	 и	 заш-
тита	на	културно-уметнички	
дела;

-	 	Услуги	 во	 рамките	 на	 згрижу-
вање	 и	 надзор	 на	 деца	 и	 мла-
динци,	како	и	со	нив	тесно	по-
врзан	промет	на	добра;

1 Овој износ е праг за регистрација за ДДВ кој е во примена од 01.01.2015-та година.
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-  Услуги	во	рамките	на	 сместу-
вање	на	деца	и	младинци	со	цел	
за	нивно	воспитување,	образо-
вание	 или	 дообразување,	 како	
и	со	нив	тесно	поврзан	промет	
на	добра;

-  Образовни	 услуги	 (услуги	 на	
оквалификување,	 доквалифи-
кување	и	преквалификување)...

•  Пресметувањето на „вкуп-
ниот промет“ за годината

Ако дејноста која влегува во „вкуп-
ниот промет“, односно  прагот за ре-
гистрација, е вршена само во еден 
дел од календарската година, фак-
тичкиот вкупен (оданочив) промет се 
пресметува на ниво на вкупен промет 
за целата календарска година.

Пример: 

Невладина организација кој запо-
чнала со работа од октомври 2016 
година, вршела услуги  кои подле-
жат на ДДВ (изнајмувала простор 
за закуп) од кои до крајот на го-
дината остварила вкупен промет 
во износ од 400.000 денари. Со-
одветно на пресметката (базира-
на на претпоставката дека и оста-
натиот дел од годината би оствару-
вала прометот во ист обем) проме-
тот на оваа организација се одре-
дува на ниво на година и изнесу-
ва 1.600.000 (четири тромесечија 
по 400.000), што значи дека невла-
дината организација била обврза-
нада поднесе пријава за регистра-
ција за ДДВ, до 15 јануари 2017 го-
дина.

  Ако во текот на годината, нев-
ладината организација која не е во 

системот на ДДВ, го надмине изно-
сот на остварен „вкупен промет“ од 
1.000.000 денари, должна е да подне-
се даночна пријава најдоцна до 15-ти 
во месецот, кој следи по месецот кога 
е остварен прометот. 

Пример: 

Ако до крајот на октомври 2017-
та година, НВО која не е ДДВ об-
врзник и која и претходно вршела 
промет кој е подложен на одано-
чување со ДДВ, но во помал обем, 
оствари 1.000.000 денари од исти-
от промет (на пример од закупни-
ни), ќе биде обврзана до 15 ноем-
ври 2017 година да поднесе прија-
ва за регистрација за ДДВ.

Пријавата за регистрација за ДДВ 
се поднесува на Образец “ДДВ-01” до 
регионалната дирекција на Управата 
за јавни приходи, според седиштето 
на невладината организација. 

•  Задолжително користење на 
е-даноци за ДДВ обврзници-
те

  Даночните обврзници кои ќе се 
регистрираат за цели на ДДВ, ќе тре-
ба навремено да преземат чекори за 
електронско поднесување на следни-
те пријави кои задолжително се под-
несуваат до УЈП преку системот е-Да-
ноци  на (https://etax-fl.ujp.gov.mk), и 
тоа:

-  Даночна пријава на данокот на 
додадена вредност (ДДВ-04)

-  Даночен биланс за оданочу-
вање на добивката (ДБ)

-  Годишен извештај на исплатува-
чот на приходи за бруто оства-
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рените приходи, платениот да-
нок и придонеси и вкупно ис-
платените нето приходи (ПДД-
ГИ)

-  други  даночни извештаи за чие 
доставување се обврзани.

•  Дерегистрација од системот 
за ДДВ

  По регистрирањето, даночните об-
врзници остануваат во системот на 
ДДВ најмалку пет календарски годи-
ни.

За даночните обврзници кај кои е 
истечен петгодишниот период на ре-
гистрација за ДДВ и кои сакаат да под-
несат Пријава за отповикување на ре-
гистрацијата за данокот на додаде-
на вредност дерегистрирањето е до-
зволено, доколку севкупниот промет 
за последната (петта) календарска го-
дина не го надминал прагот за регис-
трација (член 51 став 7 од Законот за 
ДДВ). 

Прекинувањето на регистрација-
та може да се случи и во покус рок од 
пет календарски години, но врз осно-
ва на решение од надлежниот дано-
чен орган.

Надлежниот даночен орган може 
да изврши прекинување на регис-
трацијата на малите даночни обврз-
ници, со цел редуцирање на админи-
стративните трошоци, кога:

-  во претходната календарска го-
дина даночниот обврзник под-
несува даночни пријави без ис-
кажување на данок за извршен 
промет и без искажување пре-
тходен данок за одбивање или

-  во две претходни календар-
ски години даночниот обврз-
ник поднесува даночни прија-
ви без искажување на данок 
за извршен промет, со исклу-
чок на случаите кога во истите 
периоди во даночните прија-
ви искажува само промет ос-
лободен од данок со право на 
одбивка или преходен данок 
кој произлегува од промет на 
инвестициони добра извршен 
кон даночниот обврзник или 
увезени од него.

2.  ПРИМЕНА НА ДДВ КАЈ 
НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ДДВ 
ОБВРЗНИЦИ

Голем дел од невладините орга-
низации остваруваат промет од јавен 
интерес кој не е оданочив за целите 
на ДДВ, согласно со членовите 10 и 
23 од Законот за ДДВ или пак оства-
руваат оданочив промет но во помал 
обем, поради што и не се регистрира-
ат како даночни обврзници за ДДВ.

Тоа значи дека не засметуваат ДДВ 
при испорака на добра и услуги, но и 
немаат право за одбивка на претход-
ниот (влезен) данок. 

Пример:

Невладина организација, врши ус-
луга на изнајмување на објект со 
надоместок, за кој фактурира без 
ДДВ. Оттука и во евиденцијата на 
невладината организација не се 
прикажува обврска за ДДВ:
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Книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува должи побарува

120 Побарувања од купувачите  
за извршени услуги

298 ПВР
-	по	фактура	за	наем	за	месец	____

100 Парични средства

120 Побарување од купувачите 
 за извршени услуги

298 Побарувања од купувачите 
за извршени услуги

740 Приходи од дадени објекти под наем
-	за	примена	уплата	по	фактура	

2.1.  Обврска за ДДВ поради бесправно истакнат ДДВ

Ако некоја НВО, која не е регистрирана за ДДВ, во фактура или сметка за из-
вршен промет на добро или услуга пресмета и прикаже ДДВ, должна е пресме-
таниот износ на данок да го уплати во рок од 5 дена, без разлика што не е реги-
стриран ДДВ обврзник (согласно со член 55 став 1 од Законот за ДДВ). Истовре-
мено е важно да се напомене и дека, ваквиот неовластено искажан данок кај 
примателот на прометот, е без право на одбивка како претходен данок.

2.2.  Обврска за ДДВ по основ на даночен долг  
    за промет примен од странски лица

Ако даночен обврзник, кој нема 
ниту седиште, ниту подружница во Ре-
публика Македонија, остварува ода-
ночив промет, примателот на добро-
то или корисникот на услугата е обвр-
зан да го пресмета данокот на дода-
дена вредност, да го прибележи изно-
сот на данокот на странската влезна 
фактура и истиот да го пријави и пла-
ти. Оваа обврска произлегува од член 
32 точка 4 од Законот за ДДВ.

Во овие случаи, даночниот долг се 
пренесува од вршителот на прометот, 
на примателот на исполнувањето. 

Како приматели на исполнување-
то на кои се пренесува даночната об-
врска од вршителот (странец), се тре-
тираат сите даночни обврзници во 
смисла на член 9 од Законот за ДДВ 
- лица кои самостојно вршат стопан-
ска дејност но и субјектите од член 
10 став 1 од Законот за ДДВ (државни 
органи, органи на единиците на ло-
калната самоуправа и другите јавно-
правни тела).

На овој начин и невладините ор-
ганизации кои не се регистрирани за 
ДДВ, се должни како приматели на 
исполнувања да извршат пресметка, 
пријавување и плаќање на данокот. 
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Обврската ги опфаќа, како промети-
те примени за цели на стопанска деј-
ност, така и прометите (набавките) за 
останатите области на делување на 
примателот на исполнувањето.

  Така на пример, една НВО може 
да прима разни услуги од стран-
ски добавувачи а кои се оданочи-
ви според нашиот Закон за ДДВ, 
како на пример:- странски фактури 
за проекти што НВО ќе ги гради целос-
но или делумно за свои или туѓи пот-
реби, 

-  отстапени авторски дела, 
-  набавка на софтвер, негов up-

date и/или up-grade,
-  одржување на софтвер,
-  изработка на реклами, 
-  истакнување огласи и реклами 

на разни медии,
-  примени преведувачки, адво-

катски, ревизорски, сметковод-
ствени, консалтинг и други ус-
луги, 

-  овозможени пристапи во бази 
на  податоци,

-  складирање на информации и 
др. 

 Прикажувањето на даночниот долг 
(ДДВ) за сите горенаброени услуги 
се врши преку ДДВ пријавата, без ог-
лед дали НВО која ги прима услугите е 
ДДВ обврзник или не. 

Кај НВО која не е регистрирана за 
ДДВ доаѓа до фактичко уплатување на 
даночниот износ, затоа што нема пра-
во на одбивка на истиот ДДВ како пре-
тходен данок. Кај НВО која е регистри-
рана за ДДВ, вака пресметаниот вле-
зен ДДВ може да се одбива (од одре-

дени услуги кои се подредуваат на не-
кој промет за кој НВО пресметува ДДВ 
во своите излезни фактури), па така 
обврската за плаќање на ДДВ по ос-
нов на странските фактури делумно 
се намалува.

 Инаку, формално плаќањето се из-
вршува со прикажување на даночни-
от долг во ДДВ Пријава и тоа: 

-  за примен промет оданочив 
според нашиот Закон за ДДВ со 
општата даночна стапка -  осно-
вицата се внесува во поле 9, а 
данокот во поле 10 од Даночна-
та пријава (ДДВ-04);

-  за примен промет оданочив по 
повластена даночна стапка -  ос-
новицата се внесува во поле 11, 
а данокот во поле 12 од Даноч-
ната пријава (ДДВ-04).

Пример:

 Странска фирма извршила услу-
га изработка на проект за деловна 
зграда, за потребите на НВО која 
не е регистриран ДДВ обврзник. 
За услугата е примена фактура со 
дата 15 март 2017-та, на износ од 
3.000 Евра. Во фактурата од стран-
ската фирма не е засметан ДДВ 
(VAT). 

Согласно со член 14 став 2 точка 2 
од Законот за ДДВ, за инженерската 
услуга поврзана со изградба на нед-
вижност во Македонија, местото кое 
е меродавно за оданочување со ДДВ 
е во местото каде се наоѓа недвиж-
носта, односно во нашата земја, па 
според тоа НВО - примател на услуга-
та, станува и даночен должник за овој 
промет согласно со член 32 точка 4 од 
Законот за ДДВ. 
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Правото на одбивка овде е исклучено, согласно со член 33 од Законот за 
ДДВ, односно даночниот обврзник нема право на одбивка на претходниот да-
нок за набавки или увоз на добра и користење на услуги поради тоа што не е 
регистран ДДВ обврзник.

Книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува Должи побарува

032 Материјални вложувања во подготовка 219.480

220 Обврски спрема добавувачи во странство 
(3.000 х 62,00) 186.000

 240 Обврски за ДДВ   33.480
-	по	прокнижена	фактура	за	примена	проектантска	услуга	_______

Основицата (186.000) се пријавува во поле 11, а евидентираната даночна 
обврска (33.480) во поле 12 од ДДВ пријавата, која се доставува до УЈП најдо-
цна до 25 април 2017-та (што е краен рок за доставување на ДДВ пријавата за 
кварталот во кој е примена странската фактура).

 3.  ПРИМЕНА НА ДДВ КАЈ НВО 
  КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Помал број невладини организа-
ции остваруваат промет кој според 
Законот за ДДВ подлежи на оданочу-
вање, поради што извршиле и регис-
трација за ДДВ (некои тоа го направи-
ле доброволно, а некои пак задолжи-
телно, поради достигнат праг на ре-
гистрација). 

Кај невладините организации кои 
се регистрирани даночни обрзни-
ци за целите на ДДВ, важи во целост 
Законот за ДДВ како и кај останати-
те субјекти (трговски друштва, јав-
ни претпријатија и други стопански 
субјекти).

Оттаму НВО, кои се регистрирани 
даночни обврзници, ги имаат следни-
те обврски:

-  да издаваат фактури (или смет-
ки) за извршениот промет, во 
кои ќе пресметаат и прикажат 

данок на додадена вредност, 
согласно со член 53 од Законот 
за ДДВ;

-  да водат уредна и точна еви-
денција за пресметаниот данок 
(даночен долг) како и за влез-
ниот данок (претходен данок) 
со право на одбивка, за што ги 
обврзува членот 52 од Законот 
за ДДВ;

-  согласно со член 40 и 41 од За-
конот за ДДВ, да составуваат и 
поднесуваат месечни, односно, 
тромесечни или годишни дано-
чни пријави “ДДВ-04” (во	 рок	
од	25	дена	по	истекот	на	секој	
даночен период) до Управата за 
јавни приходи (кај надлежната 
регионална дирекција каде се 
регистрирани како ДДВ обврз-
ници), како и да вршат соодвет-
ни исправки на ДДВ Пријавите 
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за неточно и нецелосно прија-
вени промети, даноци и прет-
ходни даноци; 

-  да вршат навремено плаќање 
на пресметаниот данок според 
ДДВ пријавите (член 39, од За-
конот за ДДВ);

-  според  член 32 точка 4 од Зако-
нот за ДДВ имаат обврска да из-
вршат пресметка и пријавување 
на основицата и даночниот долг 
(самостојно засметан во влезни-
те фактури од странски даночни 
обврзници), во полињата 9 и 10 
(за	 примен	 промет	 оданочив	
со	општата	даночна	стапка), 
односно 11 и 12 (за	примен	про-
мет	 оданочив	 со	 повластена-
та	даночна	стапка). Даночни-
те основи за овие промети, кога 
истите се со право на одбивка, 
се внесуваат во полето 20, а из-
носот на самопресметаниот да-
нок - во полето 21. На тој начин, 
даночниот товар за даночни-
от обврзник е “0”, односно да-
ночниот долг кој се внесува во 
полињата 10 и 12 се анулира со 
данокот со право на одбивка од 
полето 21. Меѓутоа, за даночни-
те обврзници кои немаат право 
на одбивка (поради намената 
за која се користи прометот од 
странскиот добавувач), данокот 
од полињата 10 и 12 од Даноч-
ната пријава, претставува дано-
чен товар;

-  да вршат поделба на претходни 
даноци со право на одбивка од 
оние без право на одбивка, со-
гласно со член 36 од Законот за 
ДДВ;

-  да вршат исправка на претход-
ниот данок поради извршена 
пренамена на инвестициските 
средства за кои при набавката е 
одбиен влезен ДДВ и 

-  други обврски согласно со Зако-
нот за ДДВ.

Значи, невладините организации 
кои извршуваат некоја профит-
на дејност и кои се регистрира-
ле за ДДВ, имаат обврска да пре-
сметуваат ДДВ за својот ода-
ночив промет. Меѓутоа, исто 
така имаат права, за своите на-
бавки во функција на оданочиви-
от излезен промет, (доколку ис-
тото не е исклучено со член 35 
од Законот за ДДВ) да го одбијат 
претходниот данок. 

Напомена: 
Согласно	 со	 Упатството	 за	 при-
мена	 на	 Законот	 за	 данокот	 на	
додадена	 вредност	 издадено	 од	
Министерството	 за	 финансии	
(„ДДВУ“),	ако	одредено	здружение	
врши	 промет	 кој	 служи	 за	 заед-
ничките	потреби	на	сите	членови	
и	ако	за	тоа	здружението	наплаќа	
(фактички)	членарини,	во	тој	слу-
чај	недостасува размената на ис-
полнувања	 со	 поединечните	 чле-
нови,	 односно не настанува про-
мет па така и не настанува об-
врска за пресметување на ДДВ.

Ако, наспроти тоа, здружение-
то врши промет кој служи за нами-
рување на поединечните потреби 
на секој од членовите и ако за исто-
то наплаќа надомести, во тој случај 
постои размена на исполнувања, од-
носно постои обврска за пресмету-
вање ДДВ.



118

www.proagens.mk

 Про агенс        април 2017 година 
      

4.  ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРОМЕТИ СО ПРЕНЕСЕНА  
  ДАНОЧНА ОБВРСКА ПО ЧЛЕН 32-а ОД ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Оданочување по системот на 
reverse charge (пренесена даночна 
обврска) функционира на начин што, 
примателот на добрата или корисни-
кот на услугата станува даночен долж-
ник, врз основа на прометот остварен 
според одредбите од член 32-а од За-
конот за ДДВ, односно врз основа на 
пренесената даночна обврска. 

Воедно примателот на доброто/
услугата за прометот од член 32-а, 
остварува право на одбивка на пре-
тходен ДДВ, на основица утврдена 
во фактурите кои содржат износ на 
остварен промет со клаузула на пре-
несена даночна обврска (доколку тоа 
право го има според условите од член 
34 од Законот за ДДВ). 

Даночна основа за пресметување 
на ДДВ (како даночен долг) претста-
вува износот кој се побарува по фак-
турата на испорачателот на добрата и 
услугите, односно износот на вкупни-
от надоместок кој треба да му се пла-
ти. 

Даночниот обврзник кон кого се 
врши прометот е даночен должник и 
во случај на плаќање кое ќе го врши 
однапред (аванс), пред да биде извр-
шен наведениот промет на добрата и 
услугите.

Напомена:

Механизмот „reverse charge“ ќе 
се применува само во случаи кога 
прометот е извршен помеѓу даноч-
ни обврзници регистрирани за це-
лите на данокот на додадена вред-
ност во Република Македонија. Ова 

значи дека и кон невладина орга-
низација ќе може да биде прене-
сена даночна обврска по член 32-а, 
ако таа е регистриран обврзник за 
ДДВ.

  Дејноста во која најмногу се при-
менува системот на пренесување на 
даночна обврска (reverse charge) е 
градежништвото. При тоа, многу е ва-
жно да се нагласи дека во овој систем 
се опфатени само градежните услу-
ги (градење, одржување, реконструк-
ција и отстранување на градби, заед-
но со градежниот материјал, потро-
шен или вграден во рамките на да-
дената услуга) додека прометот кој 
се сведува на едноставна продажба 
или размена на градежен материјал 
(со или без испорака на градилиште) 
е подложен на оданочување од стра-
на на продавачот.

Владата на Република Македонија 
донесе Одлука за определување нa 
добрата и услугите за кои даночен 
должник е даночниот обврзник кон 
кого е извршен промет од страна нa 
друг даночен обврзник („Службен 
весник на РМ“, бр. 45/14) во која поб-
лиску ги определи добрата и услуги-
те за чиј промет се применува вакви-
от даночен третман. Прометите кои 
потпаѓаат под овој посебен даночен 
режим на пренесување даночна об-
врска, се САМО НАВЕДЕНИТЕ во Одлу-
ката на Владата на РМ.

  Во Одлуката на пример, во делот 
на набројаните градежни услуги во 
системот на reverse charge, не се вк-
лучени проектантските услуги (кои 
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се опфатени со законската дефини-
ција за „градење“) како ни услугите 
на надзор на градењето, а што се дел 
од градежните активности.

 Невладините организации често се 
наоѓаат во улога на инвеститори или 
нарачатели на градежни работи кои 
им се фактурирани според системот 
на reverse charge со пренесена дано-
чна обврска. При тоа се работи за слу-
чаи на примени влезни исполнувања 
за кои тие немаат право на одбивка на 
ДДВ. Имено, ако објектите кои ги гра-
дат или реновираат се користат за ос-
новната-нестопанска дејност на НВО, 
за истите немаат право на одбивка на 
претходен ДДВ.

 Во вакви случаи, НВО е должна да 
засмета даночна обврска, која соод-
ветно ќе ја прикаже и во ДДВ Пријава-
та.

Пример:

 За изградба на кровна конструк-
ција над деловен објект на една 
НВО, примена е фактура на из-
нос за плаќање од 2.000.000 де-
нари. Оваа НВО е регистрана за 
ДДВ, поради што градежната ус-
луга кон неа е фактурирана со пре-
несена даночна обврска по член 
32-а, во износ од 360.000 денари 
(2.000.000 х 18% ДДВ). 10% од по-
вршината на објектот се изнајмува 
за деловни цели. Оттука, само 10% 
од пренесениот ДДВ на оваа НВО е 
со право на одбивка на ДДВ, сме-
тано според правилата за поделба 
на претходни даноци според член 
36 од Законот за ДДВ (по принцип 
на директна поврзаност на влезни-
от промет со промет што е со  пра-
во на одбивка).

Книжење:
СМЕТКА ОПИС ИЗНОС

должи побарува должи побарува
198 АВР 2.000.000

220 Добавувачи 2.000.000
030 Инвестиции во тек - градежни објекти 2.000.000

900 Деловен фонд 2.000.000
-	за	извршена	доградба по	фактура	број_______
1985 Предвидени трошоци за обврски за ДДВ                   360.000

240 Обврски за ДДВ   360.000

-	 за	прокнижена	обврска	за	ДДВ (reverse charge)
1709 Друг претходен данок (од reverse charge) 36.000

2985 Пресметан ДДВ за одбивка 36.000

-	 	делумна	одбивка	на	ДДВ по фактура со reverse charge
220 Добавувачи 2.000.000

100 Жиро сметка 2.000.000
440 Реконструкција на деловни објекти 2.000.000

198 АВР 2.000.000

-	 по	извод	број	_______
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 Во ДДВ пријавата (ДДВ-04) на НВО, прикажаните основици и даночни изно-
си се искажуваат на следниот начин:

-  Во поле 13 примен промет за кој данокот
го пресметува примателот = 2.000.000  

-  Во поле 14 данок по член 32-а, по општа стапка на ДДВ = 360.000 

-  Истовремено:

-  Во поле 22 (10% од влезен промет заради делумна одбивка) = 200.000  

-  Во поле 23, данок по член 32-а, со право на одбивка = 36.000

-  На крајот, во поле 28, како вкупен даночен долг произлегува резултат – 
даночен долг од 324.000 денари. 

ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ KAJ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ  
СО СТРАНСКИ ДОНАЦИИ 

  со член 24-а од Законот за данокот 
на додадена вредност, од 1 јули 2014 
година за прв пат се воведе директно-
то ослободување од данок на дода-
дена вредност за прометот на добра 
и услуги, наменети за реализација на 
проект кој е финансиран со парични 
средства добиени врз основа на До-
говор за донација, склучен помеѓу Ре-
публика Македонија и странски до-
натори. (Претходно, за прометите во 
земјата се плаќаше ДДВ, кој подоцна 
се надоместуваше од Трезорот.)

  Исто така, даночното ослободу-
вање според членот 24-а се однесу-
ва и за делот на средствата од наци-
онално кофинансирање обезбеде-
но од Буџетот на Република Македо-
нија (од сопствени средства или од 
други извори на финансирање) со кој 
се плаќаат прометите за проектите 
кои се финансирани во рамки на ин-
струментот за претпристапна помош 

(ИПА) од делегирани средства на Ев-
ропската унија.

Начинот на спроведување на да-
деното непосредно даночно ослобо-
дување е посебно пропишан со два-
та ПОДЗАКОНСКИ АКТИ (правилници) 
кои се објавија во	„Службен весник на 
РМ“, бр. 98/14 од 30.06.2014 година, а 
се во примена од 1 јули 2014 година:

1)  Правилникот за начинот на 
спроведување на даночното 
ослободување од плаќање на 
данок на додадена вредност 
на промет на добра и услуги на-
менети за реализација на про-
ект кој е финансиран со парич-
ни средства добиени врз осно-
ва на договор за донација склу-
чен помеѓу Република Македо-
нија и странски донатор во кој 
е предвидено дека со добиени-
те парични средства нема да се 
плаќаат даноци (во натамошни-
от текст - „прв Правилник“) и
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2)  Правилникот за формата и со-
држината на фактурата, фор-
мата и содржината на прија-
вата, начинот на пријавување 
на прометот, содржината на 
евиденцијата на фактури која 
ја води надлежен даночен ор-
ган како и формата и содржи-
ната на евиденцијата за при-
мени фактури која ја води при-
мателот на прометот за цели на 
спроведување на даночното ос-
лободување од плаќање на да-
нок на додадена вредност на 
промет на добра и услуги на-
менети за реализација на про-
ект кој е финансиран со парич-
ни средства добиени врз осно-
ва на договор за донација склу-
чен помеѓу Република Македо-
нија и странски донатор во кој 
е предвидено дека со добиени-
те парични средства нема да се 
плаќаат даноци (во натамошни-
от текст - „втор Правилник“) и

  Во истиот „Службен весник на 
РМ“, бр. 98/14 се уреди и начинот на 
спроведување на ослободувањето 
од плаќање на увозни давачки, да-
нок на додадена вредност и акцизи 
при увоз на добра наменети за реа-
лизација на проекти финансирани од 
странски донации преку:  

-  Правилникот за начинот на 
спроведување на ослободу-
вање од плаќање на увозни 
давачки, данок на додадена 
вредност и акцизи при увоз на 
добра - стоки наменети за ре-
ализација на проект кој се фи-
нансира со парични средства 
добиени врз основа на дого-
вор за донација, склучен меѓу 

Република Македонија и стран-
ски донатори, во кој договор е 
предвидено дека со добиени-
те парични средства нема да 
се плаќаат увозни давачки, да-
ноци и акцизи како и формата 
и содржината на барањето за 
остварување на ослободување-
то како и потребната докумен-
тација (во натамошниот текст - 
„трет Правилник“). 

  Директното ослободување при 
увозот се применува во континуитет 
од 2004 година, така што со овој Пра-
вилник, кој исто така се применува од 
1 јули 2014 година, истото само се до-
уредува.

1.  ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ЗА ПРОМЕТ НА ДОБРА  
И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА

За воспоставување на контролен 
механизам при спроведување на да-
ночното ослободување за промети 
на добра и услуги во земјата за про-
ектите со странска донација, се вове-
доа наменски фактури кои содржат 
сериски број доделен од страна на 
даночниот орган.

  Така, даночното ослободување за 
промети од субјекти во земјата, ста-
нува можно само врз основа на овие 
фактури. Но, заради остварување на 
даночното ослободување најнапред, 
субјектот задолжен за спроведување 
на проектот - имплементатор на про-
ектот (а кој често е некоја невладина 
организација), до вршителот на про-
метот, доставува копија од Потврдата 
за регистрација на проектот во Вла-
дата на Република Македонија - Се-
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кретаријат за европски прашања, која 
ги содржи следните податоци:

-  називот на проектот на маке-
донски и англиски јазик;

-  вредноста на донацијата за со-
одветниот проект;

-  датум на започнување и датум 
на завршување на проектот;

-  името на имплементаторот кој 
е задолжен за реализирање на 
проектот;

-  името на лицето кое е опреде-
лено како одговорно лице за 
реализација на проектот;

-  краен корисник на проектот и
-  дата на договорот склучен по-

меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и странски донатор (со 
наведување на неговото име), 
во кој има клаузула дека дони-
раните средства не можат да се 
користат за плаќање на јавни 
давачки во Република Македо-
нија.

Ослободувањето подетално е уре-
дено со првиот Правилник, според 
кој спроведувањето на ослободу-
вањето се остварува во неколку че-
кори, почнувајќи од доставување на 
пријава за прометот на добра и услу-
ги од страна на вршителот на проме-
тот до надлежен даночен орган, по 
електронски пат.

  Врз основа на податоците од прија-
вата доставена од вршителот на про-
метот по електронски пат до надле-
жен даночен орган, надлежниот да-
ночен орган (УЈП) генерира фактура 
по електронски пат, со сериски број, 
за промет ослободен од данок на до-
дадена вредност.

Напомена: 

Фактурата генерирана од УЈП е 
единствена валидна фактура за да-
ночното ослободување на проме-
тот за цели на проектот. Доколку 
даночниот обврзник има потреба 
да издаде фактура од својот систем 
за евиденција (софтвер) заради ис-
книжување на залихи при продаж-
ба на добра за потреби на проектот, 
истата може да биде само придру-
жен документ, на кој треба да се за-
бележи дека се однесува за проме-
тот од фактурата (од УЈП) со сериски 
број:___.

  Со вториот Правилник се пропи-
шува формата и содржината на ФАК-
ТУРАТА, формата и содржината на 
ПРИЈАВАТА, начинот на пријавување 
на прометот, содржината на ЕВИДЕН-
ЦИЈАТА НА ФАКТУРИ која ја води на-
длежен даночен орган, како и форма-
та и содржината на ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРИМЕНИ ФАКТУРИ која ја води при-
мателот на прометот за цели на спро-
ведување на даночното ослободу-
вање.

  Пријавувањето на прометот се 
врши на „Пријава за промет на добра 
и услуги ослободен од данок на до-
дадена вредност согласно член 24-а 
од Законот за данокот на додадена 
вредност“ (образец „ДДВ-ПЕФ-ДО“), 
даден во делот Прилози на крајот на 
Прирачникот. 

ПРИЈАВАТА „ДДВ-ПЕФ-ДО“ содр-
жи:

1)  Податоци за вршителот на проме-
тот:
-   даночен број за ДДВ на врши-

тел на промет; 
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-   скратен назив и адреса на 
вистинско седиште за контакт; 

-   телефон;
-   е-пошта;
-   деловна банка и
-  трансакциска сметка. 

2)   Податоци за проектот:
-  ЕДБ на проект;
-   назив и адреса на проект; 
-   број на потврда на проект и вре-

метраење на проект и
-   назив на имплементатор на 

проект.
3)  Податоци за извршениот промет:

-   датум на извршен промет;
-   опис; 
-   количина;
-   единечна цена;
-   вкупен износ на надоместок за 

извршен промет (без ДДВ);
-   вкупно и
-   рок на плаќање.

4)  Податоци за фактура која се стор-
нира: 
-   сериски број и датум на изда-

вање.
5) Податоци за составувачот:

-  назив/име и презиме;
-  ЕДБ/ЕМБГ;
-  датум на пополнување;
-  својство и
-  потпис.

6)  Податоци за потписникот:
-  име и презиме;
-  ЕМБГ;
-  датум на пополнување;

-  својство и
-  потпис.

  Пријавата ДДВ-ПЕФ-ДО и Фактура-
та ДДВ-ФП-ДО треба да се однесуваат 
и да бидат издадени кон проектот. 

  Во полето Назив на имплемента-
тор на проект се внесува имплемента-
торот од Потврдата од Секретаријатот 
за европски прашања, кој е нарачател 
на прометот.

Напомена: 

Во случаи да има повеќе домашни 
и странски имплементатори (кон-
зорциум) како имплементатор во 
образец ДДВ-ПЕФ-ДО ќе се наве-
дат сите (доколку е просторно мож-
но) но секако мора да биде наве-
ден конкретниот имплементатор 
(и неговата подружница) - нарача-
тел на доброто и услугата.

  Врз основа на податоците од 
Пријавата, даночниот орган генери-
ра „Фактура за промет ослободен од 
данок на додадена вредност соглас-
но член 24а од Законот за данокот на 
додадена вредност“ (образец „ДДВ-
ФП-ДО“). 

•  Евиденција на примените фак-
тури кај имплементаторот

  Доколку НВО е имплементатор, 
што значи „примател на прометот“, 
должна е да води ЕВИДЕНЦИЈА за 
примените сериски фактури со дано-
чно ослободување за проектот. 

  Евиденција за примените фактури 
се води во електронска форма, во која 
се пополнуваат податоци посебно по 
даночен обврзник. 
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Напомена: 

Во евиденцијата се внесуваат и 
примените фактури од даночен об-
врзник кој нема ниту седиште, ниту 
подружница во Република Македо-
нија, за промети за кои е користено 
даночното ослободување од член 
24-а на Законот. Даночното ослобо-
дување во овој случај не се спрове-
дува со генерирани фактури од УЈП, 
туку едноставно со непресмету-
вање на даночен долг според член 
32 точка 4 од Законот за ДДВ. 

  Податоците од евиденцијата се 
доставуваат до даночниот орган, по 
електронски пат, за секое календар-
ско тримесечје, најдоцна до 25-ти во 
месецот по завршување на секое ка-
лендарско тримесечје. 

  Евиденцијата на примени фактури 
која ја води примателот на прометот 
се води на образец „ДДВ-EПФ“.

 Напомена:

Од Образецот „ДДВ-EПФ“ може да 
се види дека е оставен простор за 
запишување на повеќе имплемен-
татори што е веројатно направе-
но со цел да се пресретне праксата 
каде донаторот има назначено по-
веќе имплементатори, домашни и 
странски фирми или невладини ор-
ганизации (странските настапуваат 
преку своите подружници).

2.  ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ 
НА ДОБРА

Ослободен од ДДВ, согласно точка 
42 на член 27-б од Законот за ДДВ е и 
увозот на добра наменети за реали-
зација на проекти кои се финансира-
ат со парични средства добиени врз 
основа на договор за донација, склу-
чен помеѓу Република Македонија и 
странски донатори, ако во тој договор 
е предвидено дека со добиените па-
рични средства нема да се плаќаат да-
ноци.

Даночното ослободување предви-
дено при увоз (како и она во земјата) 
за проектите кои се финансирани во 
рамки на инструментот за претприст-
апна помош (ИПА) кој се спроведува 
во услови на децентрализирано уп-
равување, се однесува и за делот на 
средствата од национално кофинан-
сирање обезбедено од Буџетот на Ре-
публика Македонија и тоа од сопстве-
ни средства или од други извори на 
финансирање (член 27-б став 4 од За-
конот за ДДВ). 

Покрај ослободувањето од ДДВ, 
увозот на добра за цели на наведени-
те проекти донирани од странски до-
натори и од национално кофинанси-
рање е ослободен и од плаќање на 
увозни давачки и акциза.

Ослободувањето поблиску е уре-
дено со Правилникот со кој се пропи-
шува и начинот на спроведување на 
ослободување од плаќањето на увоз-
ни давачки, данок на додадена вред-
ност и акцизи како и формата и содр-
жината на Барањето за остварување 
на ослободувањето и потребната до-
кументација.
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 За остварувањето на ослободу-
вањето при увозот на добра, импле-
ментаторот на проектот треба да под-
несе Барање за ослободување до Ми-
нистерство за финансии, врз осно-
ва на кое му се издава Потврда дека 
проектот при увоз на стока-добра на-
менети за реализација на проект има 
право на ослободување од плаќање 
на увозни давачки, данок на додаде-
на вредност, како и акцизно ослобо-
дување на минерални масла и на па-
тнички автомобили, која се доставува 
на Царинскиот орган заради спрове-
дување на ослободувањето. 

 Барањето за ослободување при 
увоз имплементаторот го поднесува 
до Министерство за финансии, на об-
разец А1-П/СД, во два примерока. 

  Барањето содржи:
-  податоци за проектот;
-  податоци за контакт;
-  податоци за добра/стоки за кои 

се бара ослободување;
-  потврда од краен корисник на 

проектот;
-  прилози кон барањето и
-  податоци во потврдата која ја 

потполнува и издава Министер-
ство за финансии.

  Кон Барањето се приложуваат 
следните документи: 

1) копија од потврдата од Влада-
та на Република Македонија – 
Секретаријат за европски пра-
шања за регистрација на проек-
тот кој се финансира со парич-
ни средства на странски дона-
тор врз основа на договор на 
Република Македонија и стран-
ски донатор во кој е предвиде-

но дека со добиените парич-
ни средства нема да се плаќаат 
увозни давачки и даноци која 
содржи: 

-  назив на проектот на македон-
ски и англиски јазик;

-  датум на започнување и датум 
на завршување на проектот;

-  вредност на донацијата за соод-
ветниот проект вклучувајќи го и 
износот на националното кофи-
нансирање во рамките на ин-
струментот за претпристапна 
помош (ИПА) кој се спроведува 
во услови на децентрализирано 
управување;

-  назив на имплементаторот -  
субјект задолжен за спроведу-
вање на проектот; 

-  корисник на проектот и
-  дата на договорот кој е склучен 

помеѓу Владата на Република 
Македонија и странскиот дона-
тор (со наведување на неговото 
име), во кој има клаузула дека 
донираните средства не можат 
да се користат за плаќање на 
јавни давачки во Република Ма-
кедонија и

2) фактура, про-фактура или до-
говор за купопродажба, изда-
дени од странски испорачател, 
а во кои како примател е на-
веден називот на проектот и 
имплементаторот на проектот 
кои се назначени на потврда-
та за регистрација на проектот 
во Владата на Република Маке-
донија - Секретаријат за европ-
ски прашања и во која како да-
ночен број е наведен единстве-
ниот даночен број на проектот, 
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под кој истиот е регистриран кај 
надлежниот даночен орган.

3.  ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ 

Пример 1: 

Кон НВО-инплементатор на дона-
торскиот проект треба да се фак-
турираат 5 компјутери, во износ 
од 200.000 денари (по 40.000 де-
нари за секој). Веднаш, по изврше-
ната испорака, поднесена е Прија-
ва за прометот на образецот ДДВ-
ПЕФ-ДО, со наведени податоци за 
проектот, имплементаторот и ис-
порачаните стоки, по што, истиот 
ден е добиена и фактура - на об-
разец ДДВ-ФП-ДО (по електронски 
пат), со сериски број:  2205151701 
5133321ХХХ.

Во ДДВ пријавата за даночниот пе-
риод, во полето 5 вршителот на про-
метот го внесува фактурираниот из-
нос за овој промет (200.000). 

Напомена: 

Вршителот	 на	 прометот	 на	 до-
бра	 наменети	 за	 цели	 на	 реали-
зација	на	донаторските	проекти,	
има	право	на	одбивка	на	претход-
ниот	данок	од	влезните	исполну-
вања	 (набавката	 на	 компјутери-
те). 

Пример 2: 

Кон НВО-инплементатор на дона-
торски проект треба да се фактури-
ра за извршена градежна услуга во 
износ од 100.000 ден. 

 Во ваков случај, доколку и давате-
лот и примателот на прометот (им-

плементаторот) се ДДВ обврзни-
ци, следува фактурирање со пре-
несена даночна обврска (reverse 
charge) по член 32-а, но тоа би зна-
чело обврска за примателот да зас-
мета даночен долг за ДДВ, што не 
е во согласност со предвиденото 
законско даночно ослободување 
за проектите од странски донации. 
Затоа, според член 24-а, овој про-
мет е пријавен во УЈП и за истиот е 
добиена од УЈП генерирана факту-
ра без ДДВ.

Во ДДВ пријавата на вршителот на 
прометот и овој промет се внесува во 
полето 5 (износ од 100.000). 

Напомена: 

Вршителот	 на	 прометот	 на	 ус-
лугите	наменети	за	цели	на	реа-
лизација	на	донаторските	проек-
ти,	 во	 секој	 случај	 има	 право	 на	
одбивка	на	претходниот	данок	од	
влезните	исполнувања	направени	
во	функција	на	прометот,	 како	и	
пренесе-ниот	 ДДВ	 во	 системот	
на	 reverse	 charge	 од	 подизведува-
чите.
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ДОМАШНИ ДОНАЦИИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА

Законот	 за	 донации	 и	 за	 спон-
зорства	 во	 јавните	 дејности 
(“Службен весник на РМ”, бр. 

47/06, 86/08, 51/11 и 28/14, во ната-
мошниот текст: Закон) го уредува да-
вањето и примањето на донациите 
и спонзорствата за кои давателот и 
примателот можат да бараат даноч-
ни поттикнувања, целта на давањето 
и примањето, предметот, користење-
то, даночните поттикну-вања, еви-
дентирањето и контролата на дона-
циите и спонзорствата во јавните деј-
ности.

Овој Закон е во примена во Р. Ма-
кедонија од 2007 година и од тогаш 
овозможува добивање даночни олес-
нувања за донации и за спонзорства 
дадени на разни приматели од неп-
рофитен и јавен сектор (здруженија, 
фондации, државни институции и 
др.), со што се постигнува цел од ја-
вен интерес.

Според член 3 од овој Закон, јавен 
интерес претставува:

-  поддржување или промови-
рање на дејности во областа на 
заштитата на човековите права, 

-  промоција на културата, етика-
та, образованието и науката, 

-  развој на информатичкото опш-
тество и преносот на електрон-
ските податоци, 

-  развој на спортот,
-  заштита на животната средина, 
-  поддржување на социо-хума-

нитарните дејности, 
-  развојот на граѓанското опш-

тество, 

-  промовирање на крводарител-
ството, 

-  промоција на меѓународна-
та соработка и други дејности 
утврдени со закон.

Со донацијата и спонзорството во 
јавните дејности со кои се остварува 
јавниот интерес, се придонесува за 
подобрување на личниот и заеднич-
киот живот на граѓаните, но и на здру-
женијата на граѓаните и фондациите, 
физичките и правните лица во Репу-
блика Македонија, како и за нивната 
економска благосостојба и социјална 
правда. 

При	тоа,	 голем	број	 на	невла-
дини	 организации	 се	 вклучуваат	
во	 стекнување	 на	 донаторски	
средства	 и	 нивно	 користење	 за	
остварување	на	некој	од	наброе-
ните	јавни	интереси.

 1.  ДАНОЧНИ ПОТТИКНУВАЊА   
  ЗА ДОНАЦИИТЕ

Даночното поттикнување претста-
вува условено даночно ослободу-
вање за давања (донирања и спонзо-
рирања) што се вршат согласно со За-
конот за донации и за спонзорства во 
јавните дејности, а можат да се оства-
рат за:

1.  Данокот на добивка;
2.  Персонален данок на доход;
3.  Данокот на додадена вредност 

и
4.  Даноците на имот.

  Според член 4 став 1 од Законот, 
давателот и примателот на донација-
та и спонзорството ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
СКЛУЧУВААТ ДОГОВОР во писмена 
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форма (согласно со Законот за обли-
гационите односи) секогаш кога пред-
мет на договорот е остварување на ја-
вен интерес.

  Од ова, исклучок е направен кога 
примателите на донација се ЗДРУЖЕ-
НИЈА ИЛИ ФОНДАЦИИ (кои се стекна-
ле со статус на организација од јавен 
интерес, согласно со Законот за здру-
женија и фондации) или кога прима-
тели на донација се здруженија или 
фондации кои согласно со основач-
киот акт се основани за конкретна 
финансиска поддршка во врска со ја-
вен интерес утврден со закон. 

Со овие приматели може да не се 
склучува договор во писмена форма. 
Во тој случај, како основ за даночно 
поттикнување ќе се смета извршена-
та уплата на финансиски средства на 
посебна трансакциска сметка на при-
мателот на донацијата за таа намена 
и тоа, направена во било кој момент 
од моментот на упис во регистар на 
здружение или фондација согласно 
со закон, до конечното остварување 
на јавниот интерес за кој се дава кон-
кретна финансиска поддршка.

Напомена:

 Без оглед дали давателот и при-
мателот бараат даночни поттикну-
вања или не, тие се должни да ги 
достават:  Договорот за донација 
или спонзорство со кои се оства-
рува јавен интерес и Извештаи-
те за дадената (на образец УЈП-
ИДС/ДВ) и за добиената (на обра-
зец УЈП-ИДС/ПР) донација и спон-
зорство, доколку со овој закон за 
нив се предвидени даночни потти-
кнувања, најдоцна 30 дена од де-

нот на исполнување на договорот 
(целосно извршена исплата, испо-
рака или услуга).

Ако примателите на донација се 
ЗДРУЖЕНИЈА ИЛИ ФОНДАЦИИ за 
кои погоре стана збор, обврската 
се однесува само на доставување 
на Извештаите.

Договорот за донација и спонзор-
ство, како и секоја друга документа-
ција која е поврзана со донацијата и 
спонзорството, мора да се чува нај-
малку пет години од завршувањето 
на календарската година во која е ис-
полнета обврската од договорот. 

2.  БАРАЊА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ 
  НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

На барање за потврдување на ја-
вен интерес на донацијата, односно 
спонзорството, Министерството за 
правда издава решение со кое го по-
тврдува јавниот интерес на дадената 
донација или спонзорство.

За цели на остварување на дано-
чно поттикнување за дадената до-
нација или спонзорство, по основ на 
било кој од наведените даноци, нео-
пходно е да се обезбеди решение од 
Министерството за правда, со кое се 
потврдува јавниот интерес.

  Кога примател на донацијата е 
ЗДРУЖЕНИЕ, ОДНОСНО ФОНДАЦИЈА, 
кон Барањето за потврдување на ја-
вен интерес (што се доставува до ми-
нистерството за правда) се приложу-
ва:

-  основачкиот акт на примателот, 
- решение за стекнување на статус 

на организација од јавен интерес 
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(за организации од јавен интерес 
кои го стекнале тој статус согласно 
со Законот за здруженија и фон-
дации),

- тековна состојба на примателот 
издадена од Централниот реги-
стар на РМ, не постара од шест 
месеци,

- извод од уплатените средства на 
посебната трансакциска сметка 
на примателот на донацијата и 

- писмена изјава заверена на но-
тар со која под полна материјална 
и кривична одговорност изјавува 
дека нема склучено писмен дого-
вор со давателот на донацијата. 

Барањето за потврдување на јавен 
интерес на донацијата, односно спон-
зорството, покрај давателот, може да 
го поднесува и примателот на дона-
ција/спонзорство.

Барањето за потврдување на јавен 
интерес на дадена односно примена 
донација или спонзорство кое се под-
несува до Министерството за правда, 
е пропишано со Правилникот за	фор-
мата	и	содржината	на	барањето	за	
потврдување	на	јавен	интерес	на	да-
дена	 односно	 примена	 донација	 или	
спонзорство,	формата	и	содржина-
та	на	барањето	за	потврдување	на	
јавен	интерес	на	примена	донација	и	
формата	и	содржината	на	барање-
то	заради	недонесување	на	решение	
за	потврдување	односно	непотврду-
вање	на	јавен	интерес („Службен ве-
сник на РМ“, бр. 59/14).

3.  ДАНОЧНИ ПОТТИКНУВАЊА 
ОД АСПЕКТ НА ДДВ

Прометот на добра и услуги од да-
вателот кон примателот на донација-
та 2, извршен за реализација на дона-
ција од јавен интерес, во согласност 
со овој закон, се смета како промет 
согласно со членовите 3 став (3) точ-
ките 1 и 2 и член 6 став (3) точки 1 и 
2 од Законот за данокот на додадена 
вредност.

Оттука произлегува и обврската за 
истакување на ДДВ во фактурите со 
кои се врши испораката на донирани-
те добра или услуги. 

За плаќање на данокот на додаде-
на вредност кој е пресметан во фак-
турата и уплатен од страна на врши-
телот на прометот на добра и услуги 
на посебна сметка во Буџетот на Ре-
публика Македонија, се обезбедува-
ат средства од Буџетот на Република 
Македонија. Уплатениот данок, како 
даночно поттикнување, се враќа на 
вршителот на прометот врз основа на 
доставено барање од ПРИМАТЕЛОТ 
на донацијата.

Исто така, кога примател на дона-
ција добива финансиски средства и 
истите ги користи за плаќање на на-
бавки на добра и услуги со цел за реа-
лизација на јавниот интерес, пресме-
таниот данок на додадена вредност 
во фактурата од вршителот на про-
метот на добра или услуги, издадена 
кон примателот на донацијата и упла-
тен (од вршителот на прометот) на по-
себна сметка во Буџетот на Републи-
ка Македонија, се враќа на вршите-

2 Нема даночни повластувања во однос на ДДВ кај спонзорирањата.
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лот на прометот, врз основа на доста-
вено барање од ПРИМАТЕЛОТ на до-
нацијата.

3.1.  Правилници за даночните 
поттикнувања  по основ 
на донирани добра и услуги

Начинот на спроведување на да-
ночното поттикнување во двата слу-
чаи (кога има директно фактури-
рање на дадените добра и услуги од 
донаторот кон примателот на дона-
цијата и кога донаторот префрла фи-
нансиски средства со кои примате-
лот на донацијата ги плаќа добрата 
и услугите со цел за реализација на 
јавниот интерес), се подетално про-
пишани преку два Правилника обја-
вени во „Службен весник на РМ“, бр. 
78/14 и тоа:

1)  Правилник за начинот на спро-
ведување на даночното потти-
кнување при промет на добра 
и услуги од давателот кон при-
мателот на донацијата, извр-
шен за реализација на донација 
од јавен интерес како и форма-
та и содржината на барањето за 
враќање на данок на додадена 
вредност на вршителот на про-
метот при промет на добра и 
услуги од давателот кон прима-
телот на донацијата како и по-
требната документација

2)  Правилник за начинот на спро-
ведување на даночното потти-
кнување кога примател на до-
нација добива финансиски 
средства и истите ги користи за 
плаќање на набавки на добра 
и услуги со цел за реализација 
на јавниот интерес, како и фор-

мата и содржината на барање-
то за враќање на данок на до-
дадена вредност на вршителот 
на прометот кога примател на 
донација добива финансиски 
средства и истите ги користи за 
плаќање на набавки на добра и 
услуги како и потребната доку-
ментација.

  Првиот Правилник е донесен врз 
основа на член 15 став 3 од Законот за 
донации и за спонзорства во јавните 
дејности и го уредува даночното пот-
тикнување при промет на добра и ус-
луги, од давателот кон примателот на 
донацијата, извршен за реализација 
на донација од јавен интерес.

Вториот Правилник е донесен врз 
основа на член 15-а став 2 од истиот 
закон и го уредува даночното потти-
кнување за дадени финансиски сред-
ства кои се користат за плаќање на 
набавки на добра и услуги за реали-
зација на донација од јавен интерес.

Напомена: 

Во двата случаи, вршителот на про-
метот, уплатата на данокот на до-
дадена вредност ја врши на oбра-
зец ПП-50, на Трезорска сметка 
100000000063095 - Народна банка 
на Република Македонија, уплатна 
сметка 840 - (ознака на општината) 
– 02902, приходна шифра: 714119, 
програма: 00, повик на број - задол-
жување: во кој се наведува бројот 
на фактурата за извршениот про-
мет, цел на дознака: данок на до-
дадена вредност по основ на дона-
ции.
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 3.2.  Донирање со промет
на добра и услуги од
давателот кон примателот 
на донацијата (член 15 став 
3 од Законот)

  Начинот на спроведување на дано-
чното поттикнување, при промет на 
добра и услуги од давателот кон при-
мателот на донацијата, извршен за 
реализација на донација од јавен ин-
терес, се врши преку обезбедување 
на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на данок на 
додадена вредност, а со враќање на 
уплатениот данок на додадена вред-
ност на сметката на вршителот на 
прометот (донаторот).

  БАРАЊЕТО за враќање на данокот 
на додадена вредност на вршителот 
на прометот, при промет на добра и 
услуги од давателот кон примателот 
на донацијата, се поднесува на ОБ Р А-
ЗЕЦ ЗДС/ДУ-ДДВ до Министерство за 
финансии, во два примерока.

 Ова Барање содржи- податоци за 
примател на донација;

-  податоци за контакт;
-  податоци за донација и
-  податоци од фактури за кои се 

бара враќање на данок на дода-
дена вредност.

Пример: 

Кон корисникот на донацијата НВО 
„Младост“ е фактурирано (по фак-
тура бр. 16/2017 од 15.04.2017 во 
која е нагласено дека се донираат 
школски клупи од залихите на сто-
ки на донаторот „Грос трејд“ ДОО, 
во износ од 100.000 денари (како 
основица) и 18.000 денари (прес-
метаната обврска за ДДВ). 

 Примателот на донацијата НВО 
„Младост“, во согласност со своја-
та програма и посочена цел во До-
говорот за донација, ги испорачува 
клупите на училиште кое е во про-
цес на реновирање, а по добие-
ниот налог за платен ДДВ од стра-
на на даночниот обврзник „Грос 
трејд“ ДОО поднесува Барање до 
трезорот (заедно со останатата по-
требна документација) за обезбе-
дување на средства за враќање на 
платениот данок на донаторот. 

 Со уплатата, донаторот евиден-
тира побарување од државата за 
ДДВ од донации.

 Во истиот даночен период од Тре-
зорот е уплатен (вратен) износот 
на данокот на сметката на даноч-
ниот обврзник (донаторот). 

Напомена: 

Вршителот на прометот на добра и 
услуги за донации кој во примерот 
е и донатор, има право на одбивка 
на претходниот данок од набавката 
на добра или услуги кои ги донира 
на горепрезентираниот начин.

 Но, доколку не е обезбедено Реше-
ние од Министерството за правда 
со кое се потврдува јавниот инте-
рес, поради што не се очекува по-
врат на ДДВ, тогаш пресметаниот 
данок се искажува и плаќа како ре-
довен даночен долг преку тековната 
ДДВ Пријава.
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3.2.1. Образец ЗДС/ДУ-ДДВ (пример)

ДО:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Б А Р А Њ Е

За враќање на данокот на додадена вредност на вршителот на прометот, 
при промет на добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата

Молам Министерството за финансии согласно член 15 од Законот за дона-
ции и за спонзорства во јавните дејности, да изврши враќање на данокот на до-
дадена вредност.

1.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛ НА ДОНАЦИЈА

Име (назив) НВО „Младост“
Адреса „Мајска“ 116 - Скопје
Даночен број 4030995196420

2.  ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Име на лице за контакт Сузана Стоилковска
Телефонски број 02 3 165 422
Е-пошта suzanastoil@yahoo.com

3.  ПОДАТОЦИ ЗА ДОНАЦИЈА 

Ред. 
број

Број и 
датум на 
решение 

од 
Минис-
терство 

за 
Правда

Назив на 
давател на 
донација

Вред-
ност на 
дона-
ција

Вкупен износ без 
ДДВ од фактури 
кои претходно 

биле доставени 
со барање за вра-
ќање на ДДВ во 
Министерство  
за финансии

Вредност на 
неискористена 
донација пред 

поднесување на 
ова барање за 

враќање на ДДВ 
на вршителот  
на прометот

Вкупен износ 
без ДДВ од 
фактурите 

содржани во 
ова барање 

за враќање на 
ДДВ

1.
115-

32/2017
„Грос 

трејд“ ДОО
100.000 0 100.000 100.000

2. ...

4.  ПОДАТОЦИ ОД ФАКТУРИ ЗА КОИ СЕ БАРА ВРАЌАЊЕ НА ДДВ

Број Дата на 
изда-
вање

Име 
(назив) на 
вршителот 

на прометот

Даночен број 
на вршителот 
на прометот 

под кој е реги-
стриран за ДДВ

Опис на Износ на Износ на 
пресмета-
ниот ДДВ

1.
16/
2017

15.04.17 „Грос трејд“ 
ДОО 4030998006420 100.000 18.000
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2.
3.
...

Вкупно: 100.000 18.000

  Кон барањето се приложуваат следните докази:

1)   фактура бр. 16/2017 во оригинал (Во фактурата треба да е содржан бројот и 
датумот на решението донесено од Министерството за правда со кое се по-
тврдува јавниот интерес на донацијата.),

2)   копија од решение донесено од Министерството за правда со кое се потвр-
дува јавниот интерес на донацијата (Во решението е наведен предмет на 
донацијата, вредноста на донацијата, давателот на донацијата и примате-
лот на донацијата.) и

3)   копија ПП-50 за извршена уплата на данокот на додадена вредност.

3.3.  Донирање финансиски средства со кои примателот плаќа  
набавки на добра и услуги (член 15-а став 2 од Законот)

  Начинот на спроведување на да-
ночното поттикнување кога примател 
на донација (кој може да биде НВО) 
добива финансиски средства и исти-
те ги користи за плаќање на набавки 
на добра и услуги со цел за реализа-
ција на јавниот интерес, исто така се 
врши преку обезбедување на сред-
ства од Буџетот на Република Македо-
нија за плаќање на данок на додадена 
вредност, а со враќање на уплатениот 
данок на додадена вредност на смет-
ката на вршителот на прометот, кој во 
овој случај не е донатор.

  Вршителот на прометот, уплата-
та на искажаниот ДДВ во фактура-
та од прометот ја врши на ист начин 
како и во случајот кога фактурира до-
наторот (на ПП-50, во корист на Тре-
зорска сметка 100000000063095 - На-
родна банка на Република Македо-
нија, уплатна сметка 840 - (ознака на 
општината) - 02902, приходна ши-
фра: 714119, програма: 00, повик на 

број - задолжување: во кој се наведу-
ва бројот на фактурата за извршени-
от промет, цел на дознака: данок на 
додадена вредност по основ на дона-
ции), со тоа што Барањето за враќање 
на данокот на додадена вредност се 
поднесува на образец ЗДС/ФС-ДДВ, 
во два примерока.

  Кон барањето се приложуваат 
следните докази:

1)  фактура во оригинал од врши-
телот на прометот, за прометот 
на добра и услуги издадена кон 
примателот на донацијата. Во 
фактурата треба да е содржан 
бројот и датумот на решение-
то донесено од Министерство-
то за правда со кое се потврду-
ва јавниот интерес на донација-
та, а износот на ДДВ во фактура-
та да е искажан во денари,

2)  копија од решение донесено 
од Министерството за правда 
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со кое се потврдува јавниот ин-
терес на донацијата и во кое е 
содржано: предметот на дона-
цијата, вредноста на донација-
та, давателот на донацијата и 
примателот на донацијата и 

3)  копија од налог за јавни прихо-
ди (Образец ПП-50) за изврше-
на уплата на данок на додадена 
вредност.

Напомена: 

Со двата Правилника е предвиде-
но доставување на Барање за по-
врат на данокот од трезорот само 
врз основа на доказ за платен 
ДДВ. Секако, плаќањето на дано-
кот од страна на даночниот обврз-
ник останува да се направи најдо-
цна во рокот предвиден за плаќање 
со ДДВ Пријавите.

Пример: 

Кон корисникот на донацијата НВО 
„Младост“ се префрлени финан-
сиски средства од донаторот „Град-
ба“ ДОО, во износ од 100.000 дена-

ри, на посебната сметка на органи-
зацијата, отворена за таа намена. 
Со овие средства се купени школ-
ски клупи од страна на НВО (по фак-
тура бр. 110/2017 од 15.04.2017, во 
која е наведен и број на Решение-
то од Министерство за правда со 
кое се потврдува јавниот интерес 
на донацијата). 

  Добавувачот „Грос трејд“ е ДДВ об-
врзник и во фактурата, покрај вред-
носта на стоката од 100.000 дена-
ри (како основица) истакнува и прес-
метан ДДВ (18%), односно 18.000 де-
нари. Данокот е платен на посебната 
уплатна сметка за ДДВ од донации и 
уплатницата, заедно со останата по-
требна документација, е доставена 
од страна на НВО-примателот на до-
нацијата, со Барање за поврат на пла-
тениот данок на добавувачот - „Грос 
трејд“.

  Фактурата е наплатена само за из-
носот на основицата од 100.000 дена-
ри (колку што изнесува донацијата). 
За уплатениот данок „Грос трејд“ еви-
дентира Побарување	од	државата	за	
ДДВ	од	донации. 
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3.3.1. Образецот ЗДС/ФС-ДДВ (пример)

ДО:

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Б А Р А Њ Е

За враќање на данокот на додадена вредност на вршителот 
на прометот,кога примател на донација добива финансиски средства  

и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги 

Молам Министерството за финансии согласно член 15-а од Законот за дона-
ции и за спонзорства во јавните дејности, да изврши враќање на данокот на до-
дадена вредност.

1.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛ НА ДОНАЦИЈА

Име (назив) НВО „Младост“
Адреса „Мајска“ 116 - Скопје
Даночен број 4030995196420

2.  ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Име на лице за контакт Сузана Стоилковска
Телефонски број 02 3 165 422
Е-пошта suzanastoil@yahoo.com

3.  ПОДАТОЦИ ЗА ДОНАЦИЈА 

Ред. 
број

Број и 
датум на 
решение 

од 
Минис-

терството 
за правда

Назив на 
давател на 
донација

Вред-
ност на 
дона-
ција

Вкупен износ 
без ДДВ од 
фактури кои 

претходно биле 
доставени со 

барање за вра-
ќање на ДДВ во 
Министерство  
за финансии

Вредност на 
неискористена 
донација пред 

поднесување на 
ова барање за 

враќање на ДДВ 
на вршителот на 

прометот

Вкупен износ 
без ДДВ од 
фактурите 

содржани во 
ова барање за 

враќање на ДДВ

1.
162-

32/2017
„Градител“ 

ДОО
100.000 0 100.000 100.000

2. 
...
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4.  ПОДАТОЦИ ОД ФАКТУРИ ЗА КОИ СЕ БАРА ВРАЌАЊЕ 
НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Реден  
број

Број Дата на 
издавање

Име 
(назив) 

на 
вршите-
лот на 

прометот

Даночен број  
на вршителот  
на прометот  

под кој е 
регистриран  

за ДДВ

Опис на 
прометот

Износ на 
надоместокот 

за изврше-
ниот промет, 

без ДДВ

Износ на 
пресмета-
ниот ДДВ

1.
110/	
2017

15.04.2017
„Грос 
трејд“ 
ДОО

4030998006420

Испорака  
на 

школски 
инвентар 
(клупи)

100.000 18.000

2.
3.
...

Вкупно: 100.000 18.000

  Кон барањето се приложуваат следните докази:
1)  фактура бр. 110/2017 во оригинал,
2)   копија од решение донесено од Министерството за правда со кое се по-

тврдува јавниот интерес на донацијата и
3)   копија ПП-50 за извршена уплата на данокот на додадена вредност.

4.  ДАНОЧНИ ПОТТИКНУВАЊА ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Даночните поттикнувања за дона-
цијата и спонзорството во однос на 
данокот на добивка се состојат во тоа 
што се признава расходот по основ на 
овие давања кај давателот на дона-
цијата и спонзорството. Но истите се 
ограничени со важечките лимити за 
даночно признавање: за дадената до-
нација во тековната година се призна-
ва расход во висина до 5% од вкупни-
от приход, а за даденото спонзорство 
во тековната година се признава рас-
ход во висина до 3% од вкупниот при-
ход на давателот на донацијата/спон-
зорството. 

За остварување на даночното пот-
тикнување, правното лице - дава-
тел на донацијата (како и давателот 
на спонзорствата) кон Даночниот би-
ланс доставува: 
-  копија од договорот за донација 

(спонзорство), 
-  копија од решението донесено од 

Министерство за правда со кое се 
потврдува јавниот интерес на до-
нацијата (спонзорството), 

-  писмена потврда за примена до-
нација/спонзорство (издадена од 
примателот), како и 

-  доказ за уплатата на средствата 
(кога станува збор за давање во 
финансиски средства).
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СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА И ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ  
   ЗА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.  ПРОПИСИ ЗА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО 
ЗА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Невладините организации се де-
финираат како правни лица основа-
ни заради остварување или зашти-
та на непрофитни интереси на своите 
членови и основачи, односно оства-
рување на одредена поширока опш-
тествена цел, без намери за созда-
вање профит. Финансирањето на ак-
тивностите на невладините организа-
ции се заснова на довербата на дона-
торите и другите финансиери.

Затоа е посебно важно работењето 
на организацијата, а особено на неј-
зиниот финансиски дел да биде јасно 
и транспарентно.

Во таа смисла, улогата на законски-
от застапник на невладината органи-
зација е да се грижи за организација-
та на финансиското работење како и 
да превзема соодветни мерки за за-
конската употреба на нејзините сред-
ства.

Пред се, како и сите други правни 
субјекти, невладините организации 
се должни да водат сметководство 
и составуваат и поднесуваат финан-
сиски извештаи. Законот за сметко-
водството за непрофитните орга-
низации го уредува водењето на сме-
тководството, деловните книги, сме-
тководствените документи и обра-
ботката на податоците, признавање-
то на приходите и расходите, проце-
нувањето на билансните позиции, 
ревалоризацијата, финансиските из-
вештаи и нивното доставување, како 
и други прашања во врска со сметко-

водството на непрофитните органи-
зации, а во нивни рамки се и здруже-
нија на граѓани и фондации, други об-
лици на здружување, странски и меѓу-
народни невладини организации, ху-
манитарни организации и здруженија 
и други форми на невладини органи-
зации.

Поради непрофитната ориентација 
и специфичниот вид на финансирање, 
претежно од наменски средства, чле-
нарини, помошти и дотации, кои се 
трошат за точно предвидени намени, 
проекти, цели и потреби, специфично 
е уредено и финансиското работење 
на овие субјекти. 

Освен Законот за сметководство-
то, прописи кои поблиску го уредува-
ат работењето на непрофитните орга-
низации се: 

-  Правилникот за сметководство-
то за непрофитните организа-
ции,

-  Правилникот за Сметковниот 
план и билансите на непрофит-
ните организации и

-  Правилникот за содржината на 
одделните сметки во сметков-
ниот план на непрофитните ор-
ганизации.

Да напоменеме дека со членот 20 
на Законот за сметководството за неп-
рофитните организации се обезбе-
дува негова доследна примена пред-
видувајќи глоби за непрофитната ор-
ганизацијата (и за одговорното лице 
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во непрофитната организација) до-
колку:

-  не го води сметководството 
според овој закон или неговите 
подзаконски акти; 

-  внесува податоци во деловните 
книги од неуредна и неверодос-
тојна документација;

-  не врши соодветно процену-
вање на билансните позиции;

-  не ја врши ревалоризацијата 
според Законот;

-  не врши усогласување на сос-
тојбата на средствата и нивните 
извори со попис на 31.12;

-  не ги составува и не ги доставу-
ва финансиските извештаи (го-

дишната сметка) до УЈП и до 
Централниот регистар, во за-
конски определениот рок. 

Покрај сметководствените пропи-
си, во работењето на непрофитните 
организации се применуваат и дано-
чните прописи: Законот за данокот 
на добивка и Законот за персонал-
ниот данок на доход, а кај регистри-
раните ДДВ обврзници и Законот 
за данокот на додадена вредност. 
Исто така, доколку во своето рабо-
тење субјектите вршат наплата за до-
бра или услуги во готово, должни се, 
согласно со Законот за регистри-
рање на готовинските плаќања да 
регистрираат фискални уреди за нап-
лата. 

2.  ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Согласно со член 17 од Законот за 
сметководството невладините ор-
ганизации треба да ги изготвуваат и 
доставуваат следните извештаи:

-  Биланс на состојбата,
-  Биланс на приходи и расходи и
-  Белешки кон финансиските из-

вештаи.

Билансот на состојбата ја при-
кажува состојбата на средствата, 
обврските и изворите на средства-
та на одреден датум. 

Билансот на приходите и расхо-
дите ги прикажува приходите и рас-
ходите, односно вишокот или кусо-
кот остварен во деловната година 
или во некој друг период во текот на 
деловната година. 

Белешките кон финансиските 
извештаи претставуваат детална 
разработка и дополнување на пода-
тоците од билансот на состојбата 
и од билансот на приходите и расхо-
дите. За овој извештај не е пропи-
шана посебна форма или шема.

Со Правилникот за сметковниот 
план и билансите за непрофитните 
организации, покрај Билансот на со-
стојбата и Билансот на приходи и рас-
ходи како трет извештај е предви-
ден и пропишан „Белешка за распо-
редување на резултатот“, кој исто 
така се доставува заедно со годиш-
ната сметка.

Основните финансиски извештаи 
ги потпишува законскиот претставник 
на невладината организација или ли-
цето коешто тој ќе го овласти. 
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Годишните сметки се доставува-
ат до крајот на месец февруари на-
редната година, односно во рок од 
60 дена од денот на настанувањето 
на статусна промена до: 

-  Регистарот на годишните смет-
ки - во еден примерок и

-  Управата за јавни приходи - во 
еден примерок.

Покрај овие обрасци, невладините 
организации во истиот рок, доставу-
ваат и образец „ДБ - Даночен биланс 
за оданочување на добивка“ соглас-
но со Законот за данокот на добивка, 
што се доставува до Управата за јав-
ни приходи.

Согласно со член 18 од Законот за 
сметководството за невладините ор-
ганизации, непрофитните органи-
зации чијашто вкупна вредност на 
ИМОТОТ или ГОДИШНИОТ ПРИХОД 
е помал од 2.500 ЕВРА во денарска 
противвредност не се обврзани да 
составуваат финансиски извештаи 
и да ги доставуваат во согласност 
со овој закон.

Во секој случај, овие организации 
се должни да ги водат најмалку кни-
гата за благајна и книгата на прихо-
ди и расходи.

3.  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕВИДЕНЦИИ И ПРОЦЕДУРИ

Преку пропишаните сметководствени евиденции кај секоја невладина ор-
ганизација, се спроведуваат следните процедури:

-  Утврдување на состојбата на движењата на средствата;
-  Утврдување на приходите;
-  Утврдување на расходите;
-  Утврдување на разликата меѓу приходите и расходите и
-  Утврдување на вишокот на приходи и неговата распределба.

3.1.  Утврдување на состојбата на средствата  

   Состојбата на средствата се утврду-
ва со проценување на билансните по-
зиции, што подразбира утврдување 
на вредноста на одделни билансни 
позиции.

Невладините организации се дол-
жни проценувањето на билансните 
позиции содржани во главната кни-
га да го спроведат според сметковод-
ственото начело на модифицирано 
настанување на деловните промени, 
односно трансакции.

Долгорочните и краткорочните 
средства се искажуваат по набавна 
вредност. Набавната вредност на дол-
горочните и краткорочните средства 
ја сочинува куповната цена зголеме-
на за увозни царини, данок на дода-
дена вредност (за кој нема право на 
одбивка), издатоците за превоз и сите 
други издатоци кои директно можат 
да се додадат на набавната вредност, 
односно на трошоците за набавка. 
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Законот прави разграничување на 
долгорочните средства од средства-
та кои треба да се признаваат како си-
тен инвентар, така што е пропишано 
признавање на долгорочни средства, 
само за средствата чија поединечна 
вредност во моментот на набавката е 
најмалку 300 евра во денарска проти-
ввредност. Сите средства со пониска 
од оваа вредност, се класифицира-
ат како ситен инвентар, којшто се от-
пишува еднократно, независно од ко-
рисниот век на употреба.

Паричните средства во благајната 
и на сметките во домашна валута се 
внесуваат во главната книга во номи-
нален износ, а во странска валута, по 
курсот на Народната банка на Репу-
блика Македонија на денот на билан-
сирањето.

Билансните позиции на побару-
вањата и обврските се признаваат 
според договорените износи во дого-
ворот. 

Пред составување на билансите, 
невладините организации се долж-
ни да извршат усогласување на сос-
тојбата на средствата и нивните 
извори искажани во сметководство-
то со фактичката состојба што се 
утврдува врз основа на попис на 31 
декември, на начин пропишан во Пра-
вилникот за сметководството, чле-
нови 30 до 36.

Амортизација (отпис) 
на материјалните 
и нематеријалните средства 

Невладините организации вршат 
отпис на вредноста (пресметување 
на амортизација) на долгорочните 
средства (материјалните и нема-

теријалните), со праволиниска ме-
тода на отпис, која доследно се при-
менува од еден во друг пресметко-
вен период и со примена на пропиша-
ните годишните стапки за отпис 
на долгорочните средства. Пропи-
шаните стапки за амортизација се 
дадени на крајот на овој текст.

Амортизацијата се пресмету-
ва поединечно за секое средство во 
рамките на амортизационите гру-
пи, се додека вредноста на средства-
та не биде во целост надоместена. 
Основица за отпис на долгорочни-
те средства е нивната набавна, од-
носно ревалоризирана вредност. За 
износот на пресметаната аморти-
зација на долгорочните средства кај 
непрофитните организации се на-
малуваат и средствата и извори-
те на финансирањето. По исклучок, 
за долгорочните средства чијшто соп-
ственик се невладините организации 
и коишто се водат во сопствен или не-
кој друг фонд, невладините организа-
ции, можат да одлучат да вршат отпис 
на вредноста на тие средства според 
сметководственото начело на корис-
тен век на употреба на средствата, од-
носно согласно со сметководствените 
стандарди кои се однесуваат за прет-
приемачите.

Основицата за отпис (пресмету-
вање на амортизација) на долгороч-
ните средства (материјалните и нема-
теријалните средства) се коригира за 
последователните издатоци со кои се 
подобрува состојбата на средството 
над неговиот корисен век на употре-
ба, односно за вложувањата поради 
реконструкција, адаптација или дру-
ги вложувања со кои се зголемува ко-
рисниот век на употреба, капацитетот, 
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функционалната поврзаност и слич-
но.

Пример: 

Во јануари 2017 година, органи-
зацијата „ХХ“ набавила канцела-
риски мебел во износ од 147.500 
денари (125.000 + 22.500/18% 
ДДВ/) од деловен субјект „А“ - да-
ночен обврзник за ДДВ. „ХХ“ не е 
регистрирана за ДДВ и нема пра-
во на одбивка на претходниот 
ДДВ во износ од 22.500 денари. 
Мебелот е веднаш ставен во упо-
треба а амортизација му се пре-
сметува од месец февруари.

Согласно со Номенклатурата на 
годишните стапки за отпис, мебелот 
се амортизира со стапка од 10%, од-
носно за 10 години, при што пресме-
таната амортизација за првата 
пресметковна година (11 месеци) ќе 
изнесува 13.521 денар. 

 Напомена: 

Според член 24 од Правилникот, 
започнатото пресметување на 
амортизацијата не се запира ако 
дојде до прекин на користењето 
на материјалните средства, или 
со нив поврзани материјални сред-
ства. Исто така, амортизација-
та не се намалува ако материјал-
ните средства во вршењето на 
дејноста се користат со намален 
капацитет. По исклучок, за ма-
теријалните средства кои се ош-
тетени поради виша сила (земјо-
треси, поплави, пожари, помес-
тување на земјиштето, одрони 
и сл.), или со нив поврзани мате-
ријални средства, кои поради тоа 

не можат да се користат, како и 
за материјалните средства кои 
не можат да се користат поради 
мерките на државните органи врз 
чија примена не може да се влијае, 
пресметувањето на амортиза-
цијата може да се запре или амор-
тизацијата може да не се пресме-
тува во времетраењето потреб-
но за отстранување на штетата 
или поправка на средството.

Пресметување на амортизација не 
се врши на:

1)  земјиштата и шумите како при-
родни богатства што не се тро-
шат;

2)  градежните објекти и предме-
тите кои во согласност со за-
кон се прогласени за  културно, 
историско или уметничко зна-
чење и книгите во библиотеки-
те;

3)  долгорочните средства до нив-
ното ставање во употреба;

4)  долгорочните средства кои трај-
но се надвор од употреба;

5)  другите долгорочни средства, 
чијашто употреба не е времен-
ски ограничена.

Долгорочните средства кои во 
целост се отпишани се задржуваат 
во евиденцијата и се искажуваат во 
билансот на состојба до моментот 
на нивното продавање, подарување, 
отуѓување на друг начин или уништу-
вање (член 28 од Правилникот).

Ревалоризација

Согласно со Правилникот за сме-
тководството за непрофитните субјек-
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ти, невладините организации вр-
шат ревалоризација на долгорочни-
те средства (материјалните и нема-
теријалните средства) при нивно по-
влекување од употреба и оттуѓување 
или поради повторно вреднување, со 
стапката на пораст на цените на про-
изводителите на индустриски произ-
води објавена од Државниот завод за 
статистика. 

Според член 29 став 4 од Правил-
никот, ревалоризацијата на долго-
рочните средства кои се расходу-
вани или оутѓени во текот на пре-
сметковниот период, се врши така 
што сите состојби на долгорчни-
те средства од претходната годи-
на се множат со индексот на куму-
лативниот пораст на цените на 
производителите на индустриски 
производи на домашен пазар од по-
четокот на пресметковниот пери-
од до крајот на месецот во кој сред-
ствата се расходувани или отуѓени. 

3.2.  Утврдување на приходите 

Признавањето на приходите и рас-
ходите на невладините организации 
според член 13 од Законот, се спро-
ведува според сметководственото на-
чело на модифицирано настанување 
на деловните промени, односно тран-
сакции. Признавањето на приходите 
на невладините организации соглас-
но со оваа одредба значи приходи-
те да се признаат во пресметковниот 
период во кој што настанале според 
критериумот на мерливост и распо-
ложивост.

Приходите се мерливи кога можат 
да се искажат вредносно, а се распо-

ложиви кога се ос-тварени (напла-
тени) во пресметковниот период на 
кој се однесуваат, односно до 31 де-
кември во тековната деловна годи-
на или остварени (наплатени) во рок 
од 30 дена по истекот на пресметков-
ниот период на кој се однесуваат, од-
носно до 30 јануари во наредната го-
дина под услов приходите да се одне-
суваат на пресметковниот период и 
да служат за покритие на обврските 
од тој пресметковен период.

Специфично за овие субјекти е, 
што во рамките на класа 7, на поче-
токот на деловната година, како при-
ходи го искажуваат и пренесениот дел 
од вишокот на приходите од претход-
ната година. Искажувањето на прихо-
дот се врши со задолжување на смет-
ката 196 - Пренесен вишок на приходи 
од претходната година.

Инаку, како приходи со кои можат 
да се стекнуваат невладините орга-
низации во тековното работење, се 
наведени следните групи приходи:

-  Приходи од продажба на про-
изводи, стоки и услуги, каде се 
евидентираат приходите оства-
рени од продажба на произво-
ди, стоки и услуги (на сметките 
од групата 71) ,

-  Приходи од членарини, пода-
роци, донации и приходи од 
други извори (на сметките од 
групата 73);

-  Приходи од кирии и закупнини, 
остварени од издадените под-
вижни и неподвижни предмети 
на користење во закуп и слично 
(на сметките од групата 74);
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-  Остварени „сопствени прихо-
ди“ се евидентираат по основ 
на издавачка дејност, продаж-
би на карти, билети, влезници, 
дадени сервисни и други услуги 
(на сметките од групата 75).

На сметките од групата 78 - Вон-
редни приходи, се евидентираат при-
ходите од вонредната продажба на 
значаен дел на постојаните средства 
како и други вонредни невообичае-
ни приходи кои не можат да се иска-
жат на сметките од другите групи на 
приходи.

3.3.   Утврдување на расходите

Расходите на невладините органи-
зации во смисла на член 13 став (3) од 
Законот се признаваат во пресметков-
ниот период во којшто настанале, до-
колку се платени во пресметковниот 
период (до 31 декември во тековна-
та деловна година) или се платени во 
рок од 30 дена по истекот на пресме-
тковниот период (односно до 30 јану-
ари во наредната година) под услов 
обврската за плаќање да настанала во 
тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материја-
ли се признаваат во расходи по на-
бавна вредност. Набавната вредност 
ја сочинува куповната цена, зголеме-
на за увозните царини, данок на дода-
дена вредност (за кој не постои право 
на одбивка), издатоците за превоз и 
сите други издатоци кои директно мо-
жат да се додадат на набавната вред-
ност, односно на трошоците за набав-
ка, намалени за дисконти и за рабати. 

Напомена: 

Расходите за трошење на кратко-
рочни средства и тоа: храна, ме-
дицински материјали и лекови, се 
признаваат во моментот и во виси-
на на настанување на вистинското 
трошење.

Како расходи кај невладини орга-
низации, се јавуваат следниве групи: 
-  Материјални расходи, услуги и 

амортизација - од групата 40 од 
сметковниот план (потрошени ма-
теријали; потрошена енергија; 
производствени и непроизвод-
ствени услуги од други; издатоци-
те за реклама, пропаганда и репре-
зентација, амортизација, набавна-
та вредност на продадените мате-
ријали, стоки и услуги и други ма-
теријални расходи);

-  Други расходи - од групата 41 (про-
визии, камати, премии за осигуру-
вање, дневници за службени па-
тувања, надоместоци на трошоци 
на работници и граѓани, негативни 
курсни разлики, членарини, инте-
лектуални и други услуги и остана-
ти други расходи);

-  Издатоци за посебни намени - од 
група 42 - Средства за посебни на-
мени (издатоци направени за вос-
поставување на меѓународната со-
работка и тековните трошоци на 
веќе воспоставената меѓународ-
на соработка. Во рамките на оваа 
сметка се искажуваат сите трошо-
ци кои се однесуваат за таа цел па 
и трошоците за одделни подароци 
и сл. но не и за дневници за служ-
бено патување за меѓународна-
та соработка за домашните деле-
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-  На сметката од групата 48 - Вон-
редни расходи се искажуваат вон-
редните расходи според називот 
на сметката од оваа група (нево-
обичаени ставки на трошоци, нео-
чекувани расходи со голема вред-
ност, загуби од непогоди, разни 
штети и сл.).

Напомена: 

Невладините организации кои 
се регистрирани за цели на ДДВ, 
имаат право на одбивка на влез-
ниот данок од набавките, докол-
ку се подредени на оданочива деј-
ност (без исклучоците предвиде-
ни во Законот за ДДВ), а при про-
дажбата на добра или давање-
то на услуги подложни на одано-
чување, имаат обврска да прес-
метаат ДДВ, кој се наплатува од 
купувачите. Оттука, данокот на 
додадена вредност не претставу-
ва расход кај овие субјекти. 

3.4.  Утврдување на 
финансискиот резултат

По утврдувањето на сите прихо-
ди книжени на класа 7 (збир на смет-
ките 710 720, 725, 730, 740, 741, 750, 
760, 780) и расходите книжени на кла-
са 4 (збир на сметките од групите 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) се утвр-
дува разликата помеѓу приходите и 
расходите. Прокнижените приходи 
се пренесуваат во корист на сметката 
790, а расходите на товар на сметката 
490. Потоа се утврдува разликата меѓу 
приходите и расходите, која резул-
тира во добивка (вишок на приходи) 
или загуба (вишок на расходи).

гации или странски делегации кои 
поединечно се искажуваат во рам-
ките на сметка 414 - Дневници за 
службено патување); 

-  Пренесени средства, од групата 43 
каде се евидентираат пренесените 
средства во пари или натура зара-
ди финансиска или друга поддрш-
ка на субјектот на кој се пренесува-
ат средствата. Во рамките на оваа 
сметка не се искажуваат помошти-
те, донациите и другите давачки 
на субјектите кои се искажуваат на 
сметките од групата на сметки 45 - 
Помошти, донации и други давач-
ки.

-  Капитални и други средства - гру-
па 44 (издатоци за купување на ка-
питални и други средства од обез-
бедени и евидентирани намен-
ски средства за тоа, на сметка 740 
- Приходи од членарини (придоне-
си), подароци и донации. Станува 
збор за градежни објекти - нивна 
изградба, доградба, реконструк-
ција, опрема, мебел, земјиште, от-
куп на патенти, лиценци и други 
права...);

-  Помошти, донации и други давач-
ки - група 45;

-  Плати и надоместоци на плати, 
група 46 (каде се искажуваат вкал-
кулираните плати и надомести на 
плати, во бруто износ);

-  Даноци и придонеси кои не зави-
сат од резултатот се искажува-
ат на сметките од групата 47 - Да-
ноци и придонеси кои не зависат 
од резултатот и
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Пример:

Во текот на годината се остварени следните приходи и расходи:

Сметка Приходи Износ
710 Приходи од продажба на производи и стоки 10.000.000
715 Приходи од услуги 10.000.000
721 Позитивни курсни разлики 2.000.000
730 Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации 5.000.000
731 Приходи од други извори 1.000.000
740 Приходи од кирии и закупнини 2.000.000
750 Сопствени приходи 5.000.000
760 Други приходи 500.000

за пренос на приходите на сметката 790 по год. сметка 35.500.000

Сметка Расходи Износ
400 Потрошени материјали 5.000.000
401 Потрошена енергија 2.000.000
402 Инвестиционо одржување на средствата 3.000.000
403 Други услуги 500.000
405 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 700.000
407 Набавна вредност на продадените материјали, 

стоки и услуги
800.000

408 Наемнини 1.000.000
410 Провизија за платен промет 100.000
411 Камата на кредити и заеми 500.000
412 Премии за осигурување 400.000
413 Дневници за службено патување 2.000.000
414 Надомести на трошоци на работници и на граѓани 1.000.000
415 Негативни курсни разлики 500.000
418 Останати други расходи 800.000
420 Издатоци за меѓународна соработка 200.000
430 Пренесени средства на други субјекти 500.000
441 Средства за опрема 1.500.000
450 Помошти, донации и други давања на субјекти 1.000.000
451 Донации и помошти на физички лица 1.000.000
455 Други помошти и давања 500.000
460 Вкалкулирани плати 6.000.000
461 Вкалкулирани надомести на плати 2.000.000
470 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 500.000

Вкупни расходи 31.500.000
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Прокнижените приходи се пренесуваат во корист на сметката 790 со 
следното книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува должи побарува
71 - 76 Приходи 35.500.000  

790 Расходи 35.500.000
- за пренос на приходите од групите од 71 до 76 на сметка 790

Прокнижените расходи се пренесуваат на товар на сметката 790 со 
следното книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува должи побарува

490 Распоред на расходите 31.500.000  
40-47 Расходи 31.500.000

- за пренос на расходите од групите 40 до 47 на сметка 490

790 Распоред на разликата  
на приходите и расходите 31.500.000  

490 Распоред на расходите 31.500.000
- за пренос од класа 4 на сметката 790

По извршениот пренос на приходите и расходите се врши утврдување на 
разликата помеѓу приходите и расходите, ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА:

 1.   Приходи           35.500.000

 2.   Расходи          31.500.000

 3.  Разлика меѓу приходите и расходите   4.000.000

Книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува должи побарува

790 Распоред на разликата 
на приходите и расходите 4.000.000

800 Вишок на приходи -  
добивка пред оданочувањето 4.000.000

- за утврдена ДОБИВКА по годишната сметка
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 Ако расходите се поголеми од приходите, тогаш со негативната разлика се 
задолжува сметката 890, а се одобрува сметката 790. Ваквиот резултат претста-
вува ЗАГУБА. За искажана загуба се спроведува следното:

Книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС

должи побарува должи побарува
890 Непокриени расходи ххх

790
Распоред на разликата 
на приходите и расходите ххх

Согласно со член 54 став 3 од Пра-
вилникот за содржината на одделни 
сметки во сметковниот план на неп-
рофитните организации, на сметка-
та 899 - Покритие на непокриените 
расходи, се евидентира покривање-
то на трошоците на крајот на година-
та, со одбрување на износот на непо-
криените расходи врз товар на смет-
ка 950 или 092. Имено, невладините 

организации треба, покривањето на 
евентуалните непокриени расходи 
по годишната сметка, го вршат на 
товар на резервниот фонд. Ако из-
ворите на средства од резервниот 
фонд не се доволни за покривање, ос-
татокот се пренесува на товар на 
сметката 092 (Непокриени расходи-
загуба од тековната година).

Книжење:

СМЕТКА
ОПИС

ИЗНОС
должи побарува должи побарува

950 Резервен фонд ххх

092 Непокриени расходи - загуба 
од тековна година ххх

899 Покритие на непокриените расходи ххх
- за покривање на непокриените расходи по годишната сметка

На крајот на пресметковниот период и отворените салда на класа 8 
треба да се затворат (800/809) односно (899/890).

3.5.   Распределба на остварениот вишок на приходи - добивка

Пред распределбата на вишокот на приходи - добивката, треба да се прес-
мета и утврди данокот на добивка. Втора година по ред, данокот на добивка се 
утврдува од основица која ја сочинуваат добивката плус непризнаените расхо-
ди, намалена за даночниот кредит.

Согласно со Законот за данокот на добивка, обврзници за пресметување 
и плаќање на данок на добивка се сите правни лица, резиденти на Република 
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Македонија кои остваруваат добив-
ка од вршење на дејност во земјата и 
странство. Со оглед дека и невлади-
ните организации остваруваат добив-
ка од работењето, а особено поради 
фактот што основа за пресметување 
на данокот претставува и износот на 
непризнаените расходи  за даночни 
цели (согласно со член 8 од Законот), 
одредбите од Законот за данокот на 
добивка се однесуваат и на субјекти-
те од овој сектор.

Иако со Законот за данокот на до-
бивка не се исклучуваат од одано-
чување наменски добиените сред-
ства, сепак, трошењето на сред-
ствата кои невладините органи-
зации ги добиваат строго намен-
ски за одвивање на дејноста (сред-
ства од посебни сметки, средства 
добиени по основ на донации со на-
менски карактер, членарина и други 
средства чија единствена функција 
е само прибирање и распоредување 
за одредена намена) ќе се сметаат 
за признати расходи поврзани со ра-
ботењето, доколку даночниот об-
врзник ги троши врз основа на Одлу-
ка за користење на строго наменски 
средства, Финансиски план и Програ-
ма за начинот, постапката и роко-
вите на трошење на строго намен-
ските средства.

Напомена:

Согласно со член 12 од Законот 
за здруженија и фондации, орга-
низациите не можат да се основа-
ат за стекнување со добивка. Меѓу-
тоа организациите можат да вршат 
дејности со кои може да стекнат до-
бивка, ако дејноста е поврзана со 
целите утврдени со статутот.

Ако организациите остварат до-
бивка, таа мора да биде употребена 
за остварување на целите утврдени 
со статутот. Таа не може да се распре-
делува меѓу основачите, членовите, 
членовите на органите, директори-
те, вработените или кое било друго со 
нив поврзано лице.

Остварениот нето вишок - добив-
ка од сметката 815, по годишната 
сметка може да се распореди за: по-
кривање на загуба од претходни го-
дини; во деловен фонд; за резерви; 
за други намени и за пренос во на-
редната година.

* * * 
Во однос на третманот на добив-

ката од аспект на даночниот биланс 
како и во врска со: третманот на реп-
резентацијата, отписот на подару-
вањата, надоместоците на трошоци 
на работници (храна, превоз, днев-
ници, користење сопствено возило, 
регрес за годишен одмор и др.), пре-
мии за осигурување и други расходи 
кои се подложни на оданочување со 
персонален данок на доход (целос-
но или само по надминување на од-
реден пропишан износ) или како не-
признат трошок се враќаат во даноч-
ниот биланс за оданочување со дано-
кот на добивка, важат објаснувањата 
и напомените дадени во тематските 
текстови од областа на даноците.
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4.  СОПСТВЕНИ ДАВАЊА ЗА ПОМОШ И ДОНАЦИИ  ВО ОДНОС  
   НА ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ (РЕГРАНТИРАЊЕ)

Како што кажува прегледот на рас-
ходните (трошочните сметки) кои се 
применуваат во евиденциите на НВО, 
сопствените давања во вид на помо-
шти и донации за правни и физички 
лица, се евидентират на сметките од 
група 45: Помошти, донации и други 
давачки. Овде станува збор за сред-
ства прибавени од сопствени извори 
(од ченарини, продажби, закупнини, 
дадени услуги и др.)  

 За даночниот третман на сопстве-
ните давања - помошти и донации, 
треба да се респектираат даночни-
те закони: Законот за ДДВ, Законот за 
данокот на добивка и Законот за пер-
соналниот данок на доход како и За-
конот за донации и за спонзорства во 
јавните дејности. Одредбите на овие 
закони пропишуваат ред услови кои 
треба да се исполнат за ваквото да-
вање на помош и донација да се сме-
таат за даночно признати и даночно 
ослободени давања, во рамките на 
мисијата за која се основани НВО. Ис-
тите се појаснети во соодветните те-
матски текстови од овој Прирачник.

За разлика од специфичната 
распределба на средства од сопстве-
ни извори, каде мора да се внимава 
и докажува правото на повластениот 
даночен третман, во случаите на при-
мени средства за пренос, само се еви-
дентира истиот, без одредени даноч-
ни реперкусии.

Имено, во рамките на „Пренесени 
средства“ од групата 43, се евиденти-
раат пренесените средства (примени 
од други) во пари или натура, заради 
натамошно проследување како фи-
нансиска или друга поддршка на дру-
ги субјекти. Обично станува збор за 

пренесување на неповратни средства 
на други организации од иста област.

Често пати, предност при разгледу-
вањето на проектите и доделување на 
грантови или донации имаат здруже-
нија и фондации кои при имплемен-
тацијата на проектот ќе воспостават 
соработка со други партнери-здруже-
нија и фондации, со цел јакнење на 
капацитетите на граѓанскиот сектор. 
Таа соработка се состои во следново:

-  регрантирање со цел постигну-
вање на некои од утврдените 
цели на проектот, 

-  склучување партнерства за ин-
ституционален развој и опера-
тивно јакнење на граѓанските 
организации и 

-  други активности и модалитети 
кои имаат за цел вмрежување 
и градење коалиции во граѓан-
скиот сектор.

Согласно европските искуства, 
максималната висина на средствата 
за регрантирање може да изнесува 
најмногу до 50% од добиениот грант 
и истите може да се регрантираат на 
едно или повеќе здруженија и фонда-
ции. При тоа, извршеното регранти-
рање не се смета за дадена донација, 
помош, грант или подарок од страна 
на организацијата. Ниту пак се сме-
та за ненаменско трошење. НВО која 
го врши преносот е само пренесувач 
на средства во согласност со Догово-
рот за грантот, склучен со Давателот. 
Во поглед на наменското трошење на 
грантот и даночните импликации од 
спроведување на задачите по проек-
ти по одобрениот грант (или дел од 
грант) секој одговара за својот дел.
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ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ И ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ 
НА РЕГУЛАТИВАТА ЗА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА, ПОСТАПКА 

ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ОДАНОЧУВАЊЕТО НА СУБЈЕКТИТЕ 
ОД НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР

Препораките произлегоа од процесот на изготвување на Прирачникот за 
оданочување на невладиниот сектор – процедури, права и обврски, 
кој се одвиваше во месеците март и април 2017 година во чии рамки се 

одржаа работна средба со претставници на НВ организации, како и едноднев-
ната обука за потребите на професионалците од областа на сметководството и 
даноците од овој сектор.

ПРЕПОРАКИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА 
УРЕДЕНА СО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА  

ПОВРЗАНИ СО НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР

1.  Потреба од јасна дефиниција на да-
ночни обрзници кај кои е допуште-
на надворешната контрола (член 
86 од Законот за даночна постап-
ка – ЗДП „Службен весник на РМ“, 
бр. 13/06, ... и 23/16), или преку 
таксативно набројување на сите 
субјекти (поединечно кон опш-
то) или преку утврдување на опш-
то правило за допуштеноста на 
надворешната контрола кај сите 
даночни обврзници (под опреде-
лени услови или без претходни ус-
лови), со оглед дека ЗДП содржи 
јасно дефиниран поим на даночен 
обврзник и на даночен должник. 
Постојната одредба за надвореш-
ната контрола создава дилема, а 
кога се во прашање НВО како да-
ночен обврзник е особено нејас-
на, бидејќи утврдува дека надво-
решната контрола е „допуштена“ 
кај: 1) трговски друштва; 2) земјо-
делско, шумарско и водостопанско 
претпријатие или се занимаваат со 
слободни занимања (адвокати, но-

тари, извршители, лекари) и други 
вршители на дејност и 3) кај дано-
чни обврзници кои не ја исполни-
ле обврската за регистрација, а е 
„допустлива“ кај другите претход-
но неспомнати даночни обврзни-
ци, ако:

1)  истата се однесува на обврската на 
даночниот обврзник да плати да-
нок за друго лице или да задржува 
или да плаќа даноци или

2)* ако односите што се битни за ода-
ночувањето треба да бидат расвет-
лени и ако е неопходно реализи-
рање на надворешна контрола 
според видот и обемот на фактич-
ката состојба за која треба да биде 
извршена контрола.

  Ако кај НВО контролата е допус-
тлива а не допуштена, неопходно 
е јасно детерминирање на поимот 
„допустлива“ бидејќи од него про-
излегува дека контролата е дозво-
лена само под определени услови, 
не секогаш. Условите вака како што 
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ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ И ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА 
ЗА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА, ПОСТАПКА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ОДАНОЧУВАЊЕТО 
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се дадени во точката 2)* (член 86 
став (2)), предизвикуваат нејасно-
тии и различни толкувања. 

2.   Уредување на прекршочна постап-
ка и пропишување на глоби за слу-
жбените лица (инспектори во да-

ночната постапка и другите постап-
ки на инспекцискиот надзор пора-
ди повреда на начелата на постап-
ката, особено даночна тајна и дру-
гите обврски во врска со водењето 
на постапката. 

ПРЕПОРАКИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕТО СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД 
ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТА НА НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР

1.  Потреба од донесување колекти-
вен договор за непрофитниот сек-
тор  - во кој, согласно со Законот за 
работни односи, прецизно ќе би-
дат пропишани правата на работ-
ниците т.е. обврските на НВО, во 
однос на надоместоците на трошо-
ци од работен однос (регрес за го-
дишен одмор, дневници, одвоен 
живот, теренски додаток, јубилеј-
на награда итн.), како и останатите 
права од работен однос;

2.  Даночен третман на трошоците 
за превоз, хотелско сместување 
и слични поврзани трошоци, кои 
НВО ги покрива за надворешните 
учесници на организирани наста-
ни во рамки на Програмата и Ста-
тутот на НВО. Потреба од даночно 
ослободување на овие наменски  
направени трошоци од страна на 
НВО;

3.  Даночен третман на режиските 
трошоци (сметки за струја, парно и 
вода), чиј носител е физичко лице-
закуподавач на изнајмен простор 
за вршење дејност на НВО. Пот-
реба од законско прецизирање во 
однос на тоа дали овие трошоци 

се сметаат за приход од варијабил-
на закупнина (со даночно олесну-
вање: нормиран трошок при пре-
сметка на данокот според члено-
вите 34 и 34-а на ЗПДД) или лич-
но примање (без даночно олесну-
вање според членот 14 на ЗПДД);

4.  Потреба од прецизни законски од-
редби во однос на документарно-
то докажување пред даночна кон-
трола за видот на авторското дело 
согласно со членот 41 на ЗПДД (за 
кое се користат даночни  олесну-
вања: нормирани трошоци според 
вид на авторското дело);

5.  Законско прецизирање на случаи-
те и условите за дозволен ангаж-
ман на физичко лице по основ на 
договор за дело (за привремена 
работа на проектни активности на 
НВО), во согласност со членот 14 на 
ЗПДД, а без колизија со одредби-
те на Законот за забрана и спречу-
вање на вршење на нерегистрира-
на дејност („Сл. весник на РМ“, бр. 
199/14 и 147/15).



152

www.proagens.mk

 Про агенс        април 2017 година 
      

ПРЕПОРАКИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕТО СО ДАНОК НА ДОБИВКА 

НА НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР

1.  Потреба од јасна дистинкција, од-
носно исклучување на непрофит-
ните субјекти од категоријата об-
врзници на данокот на добивка, 
преку редефинирање на дефини-
цијата за даночен обврзник. Иск-
лучувањето би се однесувала за 
сите проектни активности кои се 
спроведуваат согласно со Законот 
за здрженија на граѓани и фонда-
ции, но не и за евентуалните про-
фитни активности извршени од 
страна на субјектите од непрофит-
ниот сектор.

2.  Раздвојување за даночни цели на 
наменски направените трошоци за 
превоз, хотелско сместување, хо-
норари и слични поврзани трошо-
ци, кои НВО ги покрива за надво-
решните учесници на организира-
ни настани во рамки на Програма-
та и Статутот на НВО заради нивно 
даночно признавање; 

3.  Утврдување на можност за корис-
тење на приходи остварени од про-
фитни активности за намена на ре-

ализирање на непрофитни актив-
ности во текот на годината и нивно 
даночно признавање;

4.  Јасна дифиниција на можноста 
непрофитните субјекти да корис-
тат право на намалување на дано-
чната основа со реинвестирање на 
вишокот на приходи остварени од 
профитна дејност;

5.  Дефинирање на можност непро-
фитните субјекти да ангажираат 
практиканти за непофитни актив-
ности, со можност за исплата на 
надомест во висина на 50% од бру-
то платата за претходната година 
објавена од страна на Државниот 
завод за статистика.

6.  Исплатите на месечен надомест 
или надомест по седница на член 
на орган за непрофитна организа-
ција да има третман на даночно 
признаен расход според правила-
та за профитните субјекти (до 50% 
од бруто платата за претходната го-
дина објавена од страна на Држав-
ниот завод за статистика).

ПРЕПОРАКИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРОМЕНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕТО СО ДДВ НА НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР,

КАКО И ЗА ТРЕТМАНОТ НА ДОНАЦИИТЕ КОН НВО

Согласно со Законот за ДДВ, НВО 
како субјекти кои вршат дејност од ја-
вен интерес, не се даночни обврзни-
ци за оној дел од нивните ангажмани, 
што се сведува на непрофитното ан-
гажирање. Но, од друга страна, јавно-

правните тела се даночни обврзници, 
доколку во рамките на одредена сто-
панска дејност вршат промет, кој спо-
ред член 2 од Законот претставува 
промет на добра и услуги.



153

ПРИРАЧНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНО И ДАНОЧНО РАБОТЕЊЕ НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ И ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА 
ЗА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА, ПОСТАПКА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ОДАНОЧУВАЊЕТО 

НА СУБЈЕКТИТЕ ОД НЕПРОФИТНИОТ СЕКТОР

Бидејќи поради природата на ос-
новната дејност за која се основаат, 
обично не се регистрирани даноч-
ни обврзници или се ослободени од 
задолжување со ДДВ, ова де факто 
субјектите од НВО секторот ги изедна-
чува со статусот на крајните потрошу-
вачи кои го носат даночниот товар на 
овој данок. 

Ако добрата кои се набавуваат во 
земјата за цели на дејноста на НВО, се 
користат во земјата, за нив не се врши 
поврат.

Со член 47 од Законот за ДДВ е 
предвиден поврат на ДДВ само за 
прометот и за увозот на добра реали-
зиран спрема НВО, доколку добрата 
се пренесени во странство и доколку 
таму  се користат за хуманитарни, до-
бротворни или образовни цели. 

Може да се бара пропишување на 
поврат и за искористените добра во 
земјата.

Во делот на донациите што ги при-
маат НВО, ослободување има само за 
одредени странски проекти (потврде-
ни од СЕП) и домашни донации при-
мени под условите од Законот за до-
нации и спонзорства во јавните деј-
ности. 

Меѓутоа, процедурата за доби-
вање Потврда за давање од јавен ин-
терес, што е со даночно поттикнување 
според Законот за донации и за спон-
зорства во јавните дејности, е обемна 
и не секогаш завршува со позитивен 
одговор.

Согласно Законот за донации и 
за спонзорства во јавните дејности 
субјектите што сакаат да ги користат 
даночните поттикнувања, доставува-
ат  Барање за утврдување на јавен ин-
терес (два примерока), таксирано со 
250 денари таксени марки, давате-
лот го поднесува до Министерството 

за правда. 

Примателот на донацијата (НВО) кон 
барањето го приложува основачкиот 
акт на примателот, решение за стекну-
вање на статус на организација од јавен 
интерес за организации од јавен инте-
рес кои го стекнале тој статус согласно 
со Законот за здруженија и фондации, 
тековна состојба на примателот издаде-
на од Централниот регистар на Републи-
ка Македонија не постара од шест месе-
ци, извод од уплатените средства на по-
себната трансакциска сметка на прима-
телот на донацијата и писмена изјава 
заверена на нотар со која под полна ма-
теријална и кривична одговорност изја-
вува дека нема склучено писмен дого-
вор со давателот на донацијата. 

Покрај тоа, потребно е да се доста-
вуваат извештаи а УЈП за извршената и 
примената донација во рок од 30 дена 
од нејзино извршување, а и поднесу-
вање на докази заради даночно при-
знавање на расходот на донаторот по 
Даночен биланс, на крајот на годината.

Потребно е да се изврши поеднос-
тавување на процедурата и намалу-
вање на потребната документација 
во врска со ДДВ-ЕПФ - Поднесување 
на евиденција на примени фактури  
која ја води примателот на прометот

Сметаме дека се работи за лис-
та на фактури без ДДВ кои се генери-
рани од УЈП, односно Управата веќе 
ги има евидентирано во својот сис-
тем. Од таа причина, поднесувањето 
на евиденцијата на примени фактури 
од страна на примателот е бесполез-
но и претствува дополнително адми-
нистративно оптоварување за сметко-
водителите. 

Исто така, овие фактури се пред-
мет на годишна финансиска реви-
зија која се спроведува во речиси сите 
НВ организации.


