
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

5 декември 2020 година. 

 

Бр. 08- 4357/1 Претседател на Република 

5 декември 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 

ДОБИВКА 

 

Член 1 

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија” број 

112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија” број 232/19 и 275/19), во членот 9 став (1) по точката 5-а) се додава нова 

точка 5-б), која гласи: 

„5-б) трошоци по основ на уплатени премии за дополнително здравствено осигурување 

над износот од една просечна месечна бруто плата, исплатена во претходната година во 

Република Северна Македонија, на годишно ниво по вработен;“. 

Во точката 19) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 20) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 

додава нова точка 21), која гласи: 

„21) платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ поголем 

од 9.000 денари на годишно ниво по вработен.”. 

Член 2 

Во членот 30-а по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи: 

„(11) По исклучок на ставот (10) на овој член даночниот обврзник кој го користи 

даночното ослободување пропишано во ставот (1) на овој член може да донира во два 

спортски субјекти од ист вид на спорт, само доколку едниот субјект е националнa 

спортскa федерациja, a другиот спортски субјект е спортски клуб или активен спортист кој 

се натпреварува во индивидуален спорт.”. 

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (12) и (13). 
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Член 3 

(1) Обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење 

поради ширење на корона-вирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање 

на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември 2020 

година, како и за јануари и февруари 2021 година. 

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој член се однесува на даночните 

обврзници кои ги исполнуваат следниве услови: 

- даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење 

на користењето на ослободувањето од ставот (1) на овој член во однос на бројот на 

вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање 

или отказ од страна на вработените, 

- вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за 

најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите од 

редовно работење во периодот април – септември 2019 година или 

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го 

остварува прометот (подружници, продажни објекти). 

(3) За остварување на правото од ставот (1) на овој член даночните обврзници 

поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на 

добивка до Управата за јавни приходи најдоцна до петти наредниот месец за месецот за 

којшто обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за 

временскиот период утврден во ставот (1) на овој член. 

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува 

министерот за финансии. 

(5) Поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член, се врши преку системот „е- 

даноци“ на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање од ставот (3) на 

овој член го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на 

доставување на барањето. 

(6) Даночниот обврзник кој го искористил правото од ставот (1) на овој член, а не ги 

исполнил условите од ставот (2) на овој член, има обврска да ги плати месечните 

аконтации на данокот на добивка што не ги платил и камата согласно со Законот за 

даночна постапка. 

 

Член 4 

(1) Доколку во 2020 и 2021 година даночниот обврзник оствари загуба искажана во 

Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот 

биланс зa 2020 и 2021 година, може да ја пренесе на товар на добивката во идните 

пресметковни периоди најмногу до пет години сметано од годината во која е искажана 

загубата. 

(2) Намалувањето во даночниот биланс се врши последователно почнувајќи од износот 

на најрано настанатите даночни загуби. 

(3) Правото од ставот (1) на овој член не може да се користи во случај на измена на 

статусот на даночниот обврзник врз основа на спојување, припојување, поделба, 

сопственичка трансформација и слично. 

(4) Обврзникот кој искажува загуба, правото од ставот (1) на овој член го остварува со 

одобрение од Управата за јавни приходи, по негово барање кое се поднесува најдоцна до 

31 март наредната година, по годината во која загубата е искажана. 

(5) Управата за јавни приходи е должна да издаде одобрение по барањето од ставот (5) 

на овој член во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето. 
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Член 5 

(1) Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и правните лица 

резиденти на Република Северна Македонија кои водат сметководство и подготвуваат 

годишни сметки согласно со Законот за трговските друштва, се ослободени од обврската 

за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во 

2020 година од кој било извор да не го надминува износот од 5.000.000 денари на годишно 

ниво. 

(2) Трговските друштва кои извршуваат банкарска, финансиска и осигурителна дејност 

и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, не можат да го користат 

ослободувањето од ставот (1) на овој член. 

 

Член 6 

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и правните лица 

резиденти на Република Северна Македонија кои водат сметководство и подготвуваат 

годишни сметки согласно со Законот за трговските друштва, можат да се определат да 

пресметуваат и плаќаат годишен данок на вкупен приход за 2020 година под услов: 

1) да извршуваат стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и 

дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри и 

2) вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор 

да изнесува од 5.000.001 до 10.000.000 денари на годишно ниво. 

 

Член 7 

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од десет дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 8 

Одредбите од членот 1 од овој закон со кои во членот 9 се додава нова точка 5-б) од 

овој закон ќе започне да се применуваат од 1 јануари 2021 година. 

 

Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 


