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ВОВЕД:

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

Со Законот за данокот на додадена вредност е воведен данокот на додадена вредност 
како општ потрошувачки данок и се уредува неговото пресметување и плаќање. Со 
законот се определува: предметот на оданочување, даночната основа, даночните 
ослободувања, даночните стапки, времето на настанување на даночниот долг, даночниот 
должник, одбивката на претходниот данок, регистрацијата за целите на данокот на 
додадена вредност, административните обврски, плаќањето на данокот, како и казнените 
одредби. 

Според постојното законско решение, уредено со член 14 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/99.....23/16 – во  
натамошниот текст: ЗДДВ), местото на промет во случај на обезбедување на пристап до 
мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна алокациска 
единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните 
водови, се утврдува со општото правило уредено со ставот (1) од овој член, според кој за 
место на прометот на услуги се смета местото каде што вршителот на услугата има 
вистинско седиште или подружница од каде услугата вистински се извршува. Ако такво 
место не постои, за  место на прометот на услуги се смета местото каде што лицето кое 
ја врши услугата има свое постојано живеалиште или престојувалиште.

Во таа насока, измената и дополнување на ЗДДВ има за цел да се избегне двојно 
оданочување или неоданочување, кое може да настане во случај на извршување на 
промет спрема лица кои се со седиште надвор од територијата на “земјата” или пак е 
примен промет од лица кои се со седиште надвор од територијата на “земјата”. 
Поконкретно, со измената се предвидува при утврдување на место на промет во овие 
случаи јасно да се дефинира местото на промет така што ќе се примени принципот на 
дестинација, односно како место на промет на услугата: обезбедување на пристап до 
мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна алокациска 
единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните 
водови, да се смета местото во кое корисникот на услугата има вистинско седиште или 
подружница за кои услугата била вистински извршена или, доколку такво место не 
постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште. 

Понатаму, според постојното законско решение прометот на пелети и печки на пелети и 
котли на пелети се оданочува според општата даночна стапка од 18%.

Со цел да се стимулира користењето на пелети како еколошки поприфатлив енергенс за 
греење како и употребата на печки на пелети, а во насока на намалување на 
загадувањето на амбиенталниот воздух, со измените се предлага прометот на овие 
добра да се оданочува со повластена даночна стапка од 5%.

Исто така, согласно постојното законско решение во членот 41 став (1) и (2) од ЗДДВ, 
даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе даночна пријава во 
рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот.

Кон даночната пријава за соодветниот даночен период, даночниот обврзник е должен да 
поднесе периодичен финансиски извештај од одобрените фискални системи на опрема 
за регистрирање на готовински плаќања и преку носителот на платниот промет да 
поднесе периодичен извештај од денарски трансакциски сметки и девизни сметки преку 
кои го остварува работењето.

Согласно членот 41, став (6) од ЗДДВ периодичните извештаи од денарските 



трансациски сметки  и девизни сметки преку кои даночниот обврзник регистриран за цели 
на данокот на додадена вредност го остварува своето работење, ги доставува носителот 
на платниот промет по електронски пат до надлежниот даночен орган. Периодичните 
извештаи носителот на платниот промет ги доставува за период и во рок во кој се 
поднесува даночата пријава.

Согласно член 2 од Законот за регистрирање на готовински плаќања (“Службен весник на 
Република Македонија бр.31/01...23/16), даночните обврзници кои вршат промет на 
добра и промет на услуги за кој плаќањето не се извршува по банкарски пат (во 
натамошниот текст: готовински плаќања), должни се да воведат и користат одобрен 
фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања и задолжително 
да издаваат сметка за извршениот промет, односно услугата (во натамошиот текст: 
фискална сметка).

Согласно член 3 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, фискалниот систем 
на опрема се состои од: фискална апаратура и од интегиран автоматски систем за 
управување.

Интегрираниот автоматски систем е систем за постојана електронска комуникација на 
трговскиот објект со Управата за јавни приходи за секојдневно автоматско пренесување 
на податоци во вид на дневен финансиски извештај, и истиот се состои од GPRS 
терминал (General packet radio service) и крипто модул.

Со воведувањето на интегрираниот автоматски систем за управување е овозможена 
постојана електронска комуникација на трговскиот објект со Управата за јавни приходи за 
секојдневно автоматско пренесување на податоци во вид на дневен финансиски 
извештај.

Бидејќи со воведувањето на интегираниот автоматски систем за управување се 
овозможи Управата за јавни приходи да располага со дневни и периодични фиансиски 
извештаи, со измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност се 
предлага да се укине обврската за поднесување на периодичен финансиски извештај од 
одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања со 
поднесување на Пријавата за данокот на додадена вредност (ДДВ-04).

Од горенаведените причини постои потреба за измени и дополнување на ЗДДВ.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложената законска измена и дополнување во ставот (3) од членот 14 на ЗДДВ, е со 
цел да се регулира местото на оданочувањето на услугата: обезбедување на пристап до 
мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна алокациска 
единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните 
водови, по принцип на дестинација, како би се одбегнало евентуално двојно 
оданочување или неоданочување во случај на промет спрема лица кои се со седиште 
надвор од територијата на “земјата” или пак е примен промет од лица кои се со седиште 
надвор од територијата на “земјата”.

Прдложената законска измена и дополнување во ставот (1) од членот 30 на ЗДДВ, е со 
цел да се стимулира користењето на пелети и печки на пелети за греење и котли на 
пелети како енергенс кој најмалку го загадува воздухот споредбено со останатите 
енергенси.

Со измената во  член 41 став (2) од ЗДДВ ќе се скрати времето потребно за пополнување 
и поднесување на Пријавата за данокот на додадена вредност (ДДВ-04).



Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела врз кои се заснова 
законот чие изменување се предлага. 

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

Предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност 
предизвикуваат незначително влијание врз Буџетот на Република Македонија. 

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

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

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 алинеја 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање 
донесување на сложен и обемен закон, се предлага Предлог – законот за изменување и 
дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, да се донесе по скратена 
постапка.  



Предлог-закон
 за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 
23/16), во членот 14  став (3) во точката 9 сврзникот ,,и” на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка.

Во точката 10 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот ,,и” и се 
додава нова точка 11 која гласи:

,,11.Обезбедување на пристап до мрежата на електрична енергија во случај на 
загушување на соодветна алокациска единица при доделување на прекуграничните 
преносни капацитети на интерконективните водови.”

Член 2

Во членот 30 став (1) во точката 16 сврзникот ,,и“ на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка.

Во точката 17 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот ,,и“ и се 
додава новa точкa 18 коja гласи:

„18. Пелети,  печки на пелети и котли на пелети.”.

Член 3

Во членот 41 во ставот (2) зборовите ,,да поднесе периодичен финансиски 
извештај од одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на готовински 
плаќања и” се бришат.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија, а одредбата на членот 3  ќе се применува од 1 јануари 2017 
година.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

Со членот 1 од Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот 
на додадена вредност, се дополнува член 14 став (3) од Законот со нова точка 11 која се  
однесува на услугата за обезбедување на пристап до мрежата на електрична енергија во 
случај на загушување на соодветна алокациска единица при доделување на 
прекуграничните преносни капацитети на интерконективните водови така што во однос на 
истата за место на промет ќе се смета местото во кое корисникот на услугата има 
вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински извршена или, 
доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште.
Со членот 2 од Предлогот на Законот, се предлага повластена даночна стапка од 5% да 
се пропише и  за пелети, печки на пелети и за котли на пелети.
Со членот 3 од Предлог на Законот, се предлага да се избрише обврската за 
поднесување на периодичен финансиски извештај од одобрените фискални системи на 
опрема за регистрирање на готовински плаќања, која е пропишана во член 41 став (2) од 
Законот со што даночниот обврзник ќе нема обврска да го достави наведениот прилог при 
поднесување на даночната пријава.
Со членот 4 од Предлогот на Законот се пропишува кога истиот влегува во сила, како и 
примената на одредбите од членот 3 од Предлог на Законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Во одредбата од Законот во која се утврдува место на промет на услуги, во ставот во кој 
се уредува дека место на промет на услугата ќе се смета местото во кое корисникот на 
услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински 
извршена или, доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или 
престојувалиште се додава нова точка, односно се додава услугата обезбедување на 
пристап до мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна 
алокациска единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на 
интерконективните водови.

Во одредбата од Законот во која се пропишува повластена даночна стапка од 5%,  истата 
се дополнува и се пропишува дека повластена стапка ќе се применува и за пелети и 
печки на пелети и котли на пелети.

Во одредбата од Законот во која е пропишана обврска за поднесување на периодичен 
финансиски извештај од одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на 
готовински плаќања се брише обврската за доставување на истиот.

Со предложените измени и дополнувања во законот се предлага изменување и 
дополнување на постојните решенија на Законот, истите се меѓусебно поврзани и се 
однесуваат на истата правна работа од областа на даноците. 



III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Од денот на примена на членот 1 од овој закон, за место на промет на услугата 
обезбедување на пристап до мрежата на електрична енергија во случај на загушување на 
соодветна алокациска единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети 
на интерконективните водови, се смета местото во кое корисникот на услугата има 
вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински извршена или, 
доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште.

Од денот на примена на членот 2 од овој закон, ќе се применува повластена даночна 
стапка од 5%  за пелети и печки на пелети и котли на пелети. 

Од денот на примена на членот 3 од овој закон, ќе се скрати времето потребно за 
пополнување и поднесување на Пријава за данокот на додадена вредност (ДДВ-04).



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  КОИ СЕ 
ИЗМЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

8. Место на прометот на услуги

Член 14

(1) За место на прометот на услуги се смета местото каде што вршителот на услугата има 
вистинско седиште или подружница од каде услугата вистински се извршува. Ако такво 
место не постои, за место на прометот на услуги се смета местото каде што лицето кое ја 
врши услугата има свое постојано живеалиште или престојувалиште. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член за место на прометот на услуги се смета: 

1. Делницата или дел од истата, по која се извршува превозот; 

2. Местото каде што се наоѓа недвижниот имот, кога се работи за услуга во врска со тој 
имот, вклучувајќи го посредувањето во прометот со недвижности, проценката на имот, 
подготовката, изведувањето и надзорот на градежни работи; 

3. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за следните услуги: 

а) културни, уметнички, научни, образовни, спортски, забавни, или слични услуги, 
вклучувајќи ги услугите на организаторите на тие услуги; 

б) проценка на движни материјални добра, вклучувајќи го давањето стручно мислење за 
движните материјални добра; 

в) работи што се вршат на движни материјални добра и 

г) помошни превозни услуги како натовар, истовар, претовар, складирање, или други 
услуги кои на вообичаен начин се поврзани со превозот и 

4. Местото на прометот во кое е извршено посредување, во случај на посреднички услуги. 

(3) По исклучок од став 1 на овој член, за место на прометот на услугата се смета местото 
во кое корисникот на услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата 
била вистински извршена или, доколку такво место не постои, неговото постојано 
живеалиште или престојувалиште, кога се работи за следните услуги: 

1. Услуги на полето на рекламата и работа со јавноста; 

2. Банкарски и финансиски услуги и услуги на осигурување и реосигурување, освен 
изнајмувањето сефови; 

3. Преземање обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на некое 
дејствие, или да се трпи некое дејствие или состојба; 

4. Правен, економски и технички консалтинг, особено дејностите на нотари, адвокати, 
ревизори, даночни советници, сметководители и инженери, како и други слични дејности; 

5. Услуги на електронска обработка на податоци и давање информации, вклучувајќи 
кноњ-хоњ и експертиза;

6. Обезбедување персонал; 

7. Изнајмување движен материјален имот, освен на сите видови превозни средства; 

8. Телекомуникациски услуги; 



9. Пренос и отстапување авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и други 
слични права и 

10. Услуги на посредување во врска со услугите од овој став. 

Одредбите од став 2 од овој член првенствено се применуваат пред одредбите од овој 
став. 

(4) Заради избегнување на двојно оданочување, неоданочување или нарушување на 
условите на конкуренцијата, министерот за финансии е овластен, по исклучок од 
ставовите 1 и 3 на овој член, да го утврдува местото на вршењето на одделните услуги 
според тоа каде била искористена услугата.

2. Повластена  даночна стапка

Член 30

(1) Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на:

 1. Производи за човечка исхрана; 

2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни 
води и вода за наводнување на земјоделско земјиште;

 3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други 
периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и 
картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за 
рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина;

 4. Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија; 

5. Ѓубрива;

6. Средства за заштита на растенијата;

 7. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството;

 8. Земјоделска механизација; 

9. Лекови; 

10. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери); 

11. Термални сончеви системи и компоненти;

 12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или 
третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица; 
13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана; 

14. Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за 
станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата; 

15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;

 16.Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во 
возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и 

17. Училишен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, 
работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор. 

(2) Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на следниве услуги: 

1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж;

 2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици 



(компјутери); 

3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и 

4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн 
пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти.

 (3) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од 
ставовите (1) и (2) на овој член кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност.

3. Поднесување даночна пријава и периодичен извештај од денарски трансакциски 
сметки и девизни сметки, како и извештај за извршените промети во случаи на 

пренесување на даночна обврска

Член 41

(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе даночна пријава во 
рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот. 

(2) Кон даночната пријава од ставовите (1) и (4) на овој член, за соодветниот даночен 
период,даночниот обврзник е должен да поднесе периодичен финансиски извештај од 
одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања и преку 
носителот на платниот промет согласно со став (6) на овој член да поднесе периодичен 
извештај од денарски трансакциски сметки и девизни сметки преку кои го остварува 
работењето. 

(3) Даночната пријава се поднесува во рокот од ставот (1) на овој член и тогаш кога во 
соодветниот даночен период даночниот обврзник нема извршено оданочив промет. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член во случај на престанок со вршење на дејност, 
даночниот обврзник е должен да поднесе даночна пријававо рок од 25 дена по истекот на 
календарскиот месец во кој престанал со дејноста. 

(5) Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен орган кај кого е регистриран 
даночниот обврзник. 

(6) Периодичните извештаи од денарски трансакциски сметки и девизни сметки преку кои 
даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вреност го остварува 
своето работење од ставот (2) на овој член, ги доставува носителот на платниот промет 
по електронски пат до надлежниот даночен орган. Периодичните извештаи од овој став 
носителот на платниот промет ги доставува за период и во рок во кој се поднесува 
даночната пријава согласно ставовите (1), (3) и (4) од овој член. 

(7) Надлежниот даночен орган по електронски пат до носителите на платниот промет ги 
доставува следните податоци за даночните обврзници: - регистрација за цели на данокот 
на додадена вредност и даночен период за пресметување и плаќање на данокот на 
додадена вреднсот, - прекинување на регистрација за данокот на додадена вредност, - 
бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност и - промена на 
даночниот период за пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност. 

(8) Формата и содржината на даночната пријава ги пропишува министерот за финансии.


