
 

 
 

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 ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 

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

додадена вредност, 

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

6 ноември 2020 година. 

 

Бр. 08-3923/1 Претседател на Република 

6 ноември 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 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Член 1 

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

Македонија“ брoj 44/1999, 86/1999, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 

15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 98/19, 124/19 и 275/19), по членот 24-а се додаваат два нови члена 24-б и 

24-в, кои гласат: 

 

„Член 24-б 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги кои како 

донација се дадени на буџетски корисник за справување со коронавирусот COVID-19. 

(2) За стекнување на правото на ослободување од данокот на додадена вредност, 

давателот на донацијата треба да обезбеди потврда од страна на буџетскиот корисник за 

примената донација пропишана согласно со Правилникот за формата, содржината и 

начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности. 

(3) Потврдата од ставот (2) на овој член може да биде разменета меѓу давателот на 

донацијата и примателот на донацијата во електронска форма и по електронски пат (pdf и 

сл. формат, кој може да се отпечати) или во хартиена форма. 

(4) Давателот на донацијата води евиденција за дадената донација по примател на 

донација, број на потврда за примена донација, договор за донација, краток опис на 

донацијата и вредност на дадената донација во добра и услуги. 
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(5) За прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник 

коишто се ослободени согласно со ставот (1) на овој член, вршителот на промет во 

фактурата го наведува основот за ослободувањето од данокот на додадена вредност. 

 
Член 24-в 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги извршен 

кон буџетски корисник заради справување со коронавирусот COVID-19 кој се плаќа со 

финансиски средства од примени донации на буџетски корисник. 

(2) За ослободувањето од данокот на додадена вредност на прометот од ставот (1) на 

овој член, вршителот на промет треба да обезбеди изјава од буџетскиот корисник во која 

изјавува под целосна кривична и материјална одговорност дека прометот се плаќа со 

донирани финансиски средства. 

(3) Вршителот на прометот од ставот (2) на овој член води евиденција за прометот на 

добра и услуги кон буџетскиот корисник од ставот (1) на овој член. 

(4) За прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник кој се плаќа со 

финансиски средства од примени донации на буџетски корисник коишто се ослободени 

согласно со ставот (1) на овој член вршителот на промет во фактурата го наведува основот 

за ослободувањето од данокот на додадена вредност.“. 

 

Член 2 

Во член 28 во точката 2. на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат 

зборовите: „и од 10%.“. 

 
Член 3 

Во член 30 став (2) во точката 3. сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 

точка и запирка. 

Во точката 4, точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се додава 

нова точка 5. која гласи: 

„5. Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна на занаетчии коишто се запишани во 

занаетчиски регистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа: 

(a) Поправка на: 

- велосипеди, 

- чевли и производи од кожа, 

- облека и постелнина за домаќинството (вклучувајќи крпење и прекројување) и 

(б) фризерски услуги.“. 

 
Член 4 

По членот 30 се додава нов член 30-а кој гласи: 

 
„Член 30-а 

(1) Повластената даночна стапка од 10% се применува на услуги на предавање на храна 

и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни 

пијалаци. 

(2) Владата на Република Северна Македонија поблиску ги определува услугите со 

повластена даночна стапка од 10% на данокот на додадена вредност од ставот (1) на овој 

член.“. 
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Член 5 

Во член 41-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Даночниот обврзник примател на прометот на добра и услуги за кој е даночен 

должник согласно со членот 32-а од овој закон, има обврска да изготви извештај за 

примени промети од членот 32-а од овој закон.“. 

Ставот (2) кој станува став (3), се менува и гласи: 

„(3) Даночниот обврзник го доставува извештајот од ставот (1) на овој член, заедно со 

даночната пријава, до надлежниот даночен орган за прометите извршени во периодот за 

кој се однесува даночната пријава, а извештајот од ставот (2) на овој член го доставува 

заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за примени промети во 

периодот за кој се однесува даночната пријава.“. 

Ставот (3) кoj станува став (4) се менува и гласи: 

„(4) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на извештаите од 

ставовите (1) и (2) на овој член.“. 

 

Член 6 

Во член 43 ставот (2) се менува и гласи: 

„Данокот пресметан и пријавен за соодветниот даночен период, даночниот обврзник го 

плаќа најдоцна во рок од пет дена по истекот на роковите пропишани во членот 41 

ставови (1) и (4) од овој закон, во кои се поднесува даночната пријава.“. 

 

Член 7 

Во член 45 ставот (1) се менува и гласи: 

„Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот 

на данокот кој е пресметан за прометот кој го извршил, како и за прометот за кои тој е 

даночен должник според членот 32-а од овој закон, разликата му се враќа на даночниот 

обврзник врз основа на негово барање кое го искажува во даночната пријава. Бараната 

разлика нема да се врати на даночниот обврзник доколку во даночната пријава е  

искажано барање за отстапување на разликата на данокот за намирување на даночни 

обврски на друг даночен обврзник, а доколку бараната разлика е поголема од износот кој 

се користи за намирување на даночните обврски на друг даночен обврзник, тогаш 

остатокот ќе се врати на даночниот обврзник. Барањето за отстапување на разликата на 

данок може да се искаже во даночната пријава само доколку даночниот обврзник нема 

долгови по други јавни давачки. Доколку даночниот обврзник не искаже барање за 

враќање или барање за отстапување на разликата искажана во даночната пријава, таквата 

разлика се пренесува како даночна аконтација за следниот даночен период.“. 

Член 8 

По членот 53-б се додава нов член 53-в, кој гласи: 

 

„Член 53-в 

(1) За фактура во електронска форма покрај фактурите издадени согласно со членот 53- 

б од овој закон се сметаат и фактура во електронска форма (pdf или друг електронски 

формат) која ги содржи сите елементи согласно со членот 53 став (10) од овој закон и е 

доставена по електронски пат до примателот на прометот. 

(2) Вршителот на промет, кој ја издава фактурата од ставот (1) на овој член е должен да 

го извести примателот на прометот, преку електронска пошта, електронска порака и/или 

на друг начин дека фактурите и другите документи од членот 53 став (2) од овој закон ќе 

ги издава во формата од ставот (1) на овој член. 
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(3) Вршителот на прометот кој нема да го извести примателот на прометот согласно со 

ставот (2) на овој член ќе продолжи да издава фактури и други документи од членот 53 

став (2) од овој закон во хартиена форма. 

(4) Примателот на прометот во рок од 10 дена од приемот на известувањето од ставот 

(2) на овој член има право да го извести издавачот на фактурата дека ја одбива формата на 

достава од ставот (1) на овој член. Доколку по истекот на 10 дена од применото 

известување од ставот (2) на овој член, примателот на прометот не ја одбие формата на 

достава, ќе се смета дека е согласен доставата на фактури да се врши на начин утврден 

согласно со ставот (1) на овој член. 

(5) Фактурите од ставот (1) на овој член на примателот на фактурата му даваат право на 

одбивка на претходниот данок согласно со овој закон. 

(6) Фактурата во електронска форма од ставот (1) на овој член мора да ги исполнува 

барањата утврдени во член 53-б став (3) од овој закон. 

 

Член 9 

Одредбите на членот 1 со кои се додаваат членовите 24-б и 24-в, член 6 со кои во 

членот 43 се менува ставот (2) и член 8 со кои се додава нов член 53-в од овој закон ќе се 

применуваат до 31 декември 2021 година. 

 

Член 10 

Одредбите на членот 2 со кои се дополнува член 28 точка 2, членот 3 со кои се 

дополнува членот 30 ставот (2) со нова точка 5, членoт 4 со кои се додава нов член 30-а, 

членот 5 со кои се дополнува членот 41-б со нов став (2) и се менуваат ставовите (3) и (4) 

и членот 7 со кои се менува член 45 ставот (1) од овој закон ќе започнат да се применуваат 

од 1 јануари 2021 година. 

 

Член 11 

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

Северна Македонија“. 


