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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни 
приходи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јануари 
2019 година. 

 
Бр. 08- 88/1 Претседател 

8 јануари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 

Во Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ 
број 43/14, 61/15, 27/16, 35/18 и 83/18), членот 17 се менува и гласи: 

„(1) Управата за јавни приходи собира лични и други потребни податоци од даночните 
обврзници, носители на платен промет, давателите на услуга брз трансфер на пари, 
надлежни државни органи, јавни институции, установи, меѓународни организации, 
странски даночни органи и домашни и странски правни лица – исплатувачи на приходи. 

(2) Податоците кои субјектите од ставот (1) на овој член ги доставуваат до Управата за 
јавни приходи согласно со закон или на барање на Управата за јавни приходи за даночни 
цели, не претставуваат деловна тајна и истите се должни да ги достават во рок утврден со 
овој или друг закон, односно барањето. 

(3) Носителите на платен промет се должни да доставуваат до Управата за јавни 
приходи податоци за приливи на средства на сметки на физички лица, кои вклучуваат 
податоци за:   носителот на платен промет – ЕДБ на носителот на платен промет, 
идентификатор на носителот на платен промет, период, име на пратката и вкупен број на 
податоци во пратката; за физичкото лице примач – ЕМБГ, опис на основ на прилив 
искажан од налогодавачот; за налогодавачот – назив и седиште на налогодавач, односно 
име и презиме и адреса ако налогодавачот е физичко лице, износот на приливот, датум на 
прилив, референтен број на трансакција, шифра на земјата од кај што е налогодавачот, 
шифра и опис на основот, шифра на валута   најдоцна до 15 во тековниот месец за 
претходниот месец. 

(4) Формата, содржината и начинот на доставување на податоците од ставот (3) на овој 
член ги пропишува министерот за финансии.“. 
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Член 2 

По членот 17 се додава нов наслов и три нови члена 17-а, 17-б и 17-в, кои гласат: 

 
„Собирање, обработка, анализирање, проценување, оценување, користење, чување и 

бришење на податоци и обработка на лични и други податоци 

 
Член 17-а 

(1) Управата за јавни приходи собира, обработува, анализира, проценува, оценува, 

користи, чува и брише лични податоци и податоци под услови и на начин утврдени со овој 

закон и прописите за заштита на лични податоци и води евиденции за личните и податоци 

за чие собирање е овластена со закон, исклучиво за даночни цели. 

(2) Лични податоци од ставот (1) на овој член се: лично име, податоци за раѓање (ден, 

месец, година и место), живеалиште   и   престојувалиште, единствен матичен број, 

државјанство, како и   податоци преку кои директно или индиректно може да се 

идентификува одредено физичко лице. 

(3) Податоци од ставовите (1) и (2) на овој член се податоци за   финансиските 

трансакции на лицето кај носителите на платен промет и даватели  на услуга брз трансфер 

на пари, податоци за  налогодавач, податоци за  примач, податоци за имотот на лицето, 

податоци добиени по барање за даночни цели од Управата за јавни приходи и други 

податоци преку кои директно или индиректно може да се утврдат приходите што ги 

остварува лицето. 

 
Член 17-б 

Управата за јавни приходи обработува лични податоци заради: 

-утврдување на статус на даночен обврзник, 

-утврдување на остварените приходи на лицето кои подлежат на оданочување, 

-постапување согласно со одредбите за размена на податоци и давање меѓународна 

правна помош во даночни предмети согласно со меѓународните договори од областа на 

даноците и 

-регистрирање, утврдување, контрола и наплата на даноци и други јавни приходи 

утврдени со закон. 

 
Член 17-в 

(1) Управата за јавни приходи води евиденција за лица за кои се доставени податоци за 

прилив на средства како и за износот на приливот. 

(2) Личните податоци од евиденцијата од ставот (1) на овој член веднаш се бришат во 

случаите кога ќе се утврди дека не се точни или не постоеле/престанале причините, 

односно условите заради кои личниот податок е внесен во евиденција. 

(3) Податоците од евиденцијата од ставот (1) на овој член кои послужиле за цели на 

оданочување се чуваат до истекот на рокот на застареност на утврдувањето и застареност 

на наплатата на данокот согласно со Законот за даночна постапка.“. 

 
Член 3 

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

влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 4 

(1) Податоците од членот 17 став (3) од овој закон кои се однесуваат на 2018 година ќе 

се достават до Управата за јавни приходи најдоцна до 28 февруари 2019 година. 



 

 

(2) Податоците од членот 17 став (3) од овој закон кои се однесуваат за месеците 

јануари, февруари и март 2019 година, ќе се достават до Управата за јавни приходи 

најдоцна до 30 април 2019 година. 

Член 5 

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

Македонија“ а ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година. 


