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

Со Законот за персоналниот данок на доход  е воведен персоналниот 
данок на доход и е уредeн начинот на оданочување на доходот на граѓаните. 
Персонален данок на доход се плаќа на приходите на физичките лица остварени 
во земјата и странство, во пари, хартии од вредност, во натура, или во некој друг 
вид, освен приходите кои се изземени од оданочување со овој закон. 
Персоналниот данок на доход меѓу останатите видови на приходи, се плаќа и на 
приходите остварени по основ на капиталните добивки од продажба на хартии 
од вредност, учество во капиталот и недвижен имот.
 
Со Предлогот на Законот се врши допрецизирање на законските одредби во 
насока на воведување на поправеден персонален данок на доход за граѓаните 
на кои основна дејност им е земјоделството.

Од наведените причини има потреба и се предлага изменување на Законот за 
персоналниот данок на доход.

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основна цел на предложените изменувања на Законот за персоналниот 
данок на доход е да се овозможи допрецизирање, појаснување и разработка на 
одредбите на законот во однос на ослободување од плаќање данок на граѓаните 
на кои основна дејност им е земјоделството.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлогот за изменување на Законот за персоналниот данок на доход ќе 
предизвика финасиски импликации врз Буџетот на Република Македонија во 
висина од 307.500.000 денари.

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

За спроведување на предложените изменувања потребно е обезбедување 
на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија во висина од 
307.500.000 денари.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
за изменување на 

Законот за персоналниот данок на доход

Член 1
Во Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на 

Република Македонија”, број 80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 
2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 
139/09,171/10,135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15 и 199/15) членот 31-а 
се менува и гласи:

“ Член 31-a

Обврзникот на приходи од земјоделска дејност кои се оданочуваат според 
паушално утврден приход, а чиј вкупен приход не го надминува износот од 
1.300.000 денари, не подлежи на оданочување.

За лицата коишто земјоделската дејност ја вршат како дополнително 
занимање ќе се оданочуваат според паушално утврден приход, при што 
нормираните трошоци се определуваат во висина од 90% од остварениот 
приход.

Правото на паушалното оданочување се остварува врз основа на 
поднесено барање до органот за јавни приходи на чија територија се наоѓа  
живеалиштето на обврзникот, најдоцна до крајот на годината за која се утврдува 
данокот. 

Формата и содржината на барањето од ставот 3 на овој член го пропишува  
министерот за финансии.

Основа за пресметување на данокот претставува разликата меѓу 
остварениот вкупен приход (освен субвенции) и признатите нормирани трошоци.

Определувањето на нормираните трошоци остварени од вршење на 
земјоделска дејност на заедничкиот земјоделски имот, се врши со примена на 
соодветниот нормиран трошок определен според вкупно остварениот приход на 
сите членови на семејното земјоделско стопанство.”

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со предлог Законот за изменување на Законот за персоналниот данок на 
доход се врши изменување на законската одредба со која е утврдено 
оданочувањето на обврзникот на приходи од земјоделска дејност.

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените измени на Законот  за персоналниот данок на доход се 
меѓусебно поврзани со одредбите  од постојниот  закон со оглед на тоа дека се 
однесуваат на иста правна работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените изменувања на Законот за персоналниот данок на доход 
ќе се овозможи ослободување од плаќање на персонален данок на доход на 
граѓаните на кои основна дејност им е земјоделството и ги исполнуваат условите 
за паушално оданочување. Со, тоа покрај зголемувањето на праведноста, ќе се 
влијае и врз развојот и подобрувањето на конкурентноста на земјоделието. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ ОДНОСНО ДОПОЛНУВААТ

Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на 
доход („Службен весник на Република Македонија“ број 159/08) 

Член 11
По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

"Член 31-а
Обврзникот на приходи од земјоделска дејност чијвкупен приход во 

годината за која се утврдува данокотне го надминува износот од 1.300.000 
денари ќе се оданочува според паушално утврден приход.

Како обврзник на приходи од земјоделска дејност во смисла на ставот 1 на 
овој член се сметаат и лицата кои земјоделската дејност ја вршат како 
дополнително занимање.

Правото на паушалното оданочување се остварува врз основа на 
поднесено барање до органот за јавни приходи на чија територија се наоѓа 
живеалиштето на обврзникот, најдоцна до крајот на годината за која се утврдува 
данокот.

Формата и содржината на барањето од ставот 3 на овој член го пропишува 
министерот за финансии.

Основа за пресметување на данокот претставува разликата меѓу 
остварениот вкупен приход (освен субвенции) и признатите нормирани трошоци, 
и тоа за:
Доход (во денари) Нормирани трошоци
До 300,000 100%
Од 300,001 до 1,300,000 80%

За лицата коишто земјоделската дејност ја вршат како дополнително 
занимање, нормираните трошоци се определуваат во висина од 80% од 
остварениот приход.
Определувањето на нормираните трошоци остварени од вршење на земјоделска 
дејност на заедничкиотземјоделски имот, се врши со примена на соодветниот 
нормиран трошок определен според вкупно остварениот приход на сите членови 
на семејното земјоделско
стопанство."

Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на 
доход („Службен весник на Република Македонија“ број 187/13) 

Член 12
Во членот 31-а став 3 зборовите: “најдоцна до крајот на годината за која се 

утврдува данокот” се заменуваат со зборовите: “по истекот на секоја година, 
најдоцна до 31 јануари наредната година која следи по годината за која се 
утврдува данокот”. 


