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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 

 

У К А З 

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 

27 декември 2019 година. 
 

Бр. 08-7142/1 Претседател на Република 
27 декември 2019 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“ број 44/99, 86/99, 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 и 124/19), по членот 27-в се додава нов член 27-г, кој гласи: 

 

„Член 27-г 
(1) Се ослободуваат од плаќање на данок на додадена вредност добрата кои се 

увезуваат од страна на воените сили на држави членки на Организацијата на 
Северноатлантскиот договор (НАТО), за потребите на тие сили или за придружниот 
цивилен персонал, како и за снабдување на нивните мензи или кантини, ако тие сили 
учествуваат во заеднички одбранбени активности. 

(2) За ослободувањето од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) на овој 
член се применуваат царинските прописи со кои се уредува спроведувањето на 
ослободувањето од увозни давачки врз основа на меѓународен договор кон кој Република 
Северна Македонија пристапила или го ратификувала согласно со Уставот на Република 
Северна Македонија. 

(3) Добрата од ставот (1) на овој член во рок од три години од денот на увозот, не смеат 
да се отуѓуваат, да се дадат на користење на друг, да се позајмат или поинаку да се 
употребуваат за други цели, освен за оние за кои биле ослободени од плаќање на данок на 
додадена вредност, без да се плати данокот на додадена вредност.’’. 
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Член 2 

Во член 34 став (1) точка 2 по зборовите: „53-б од овој закон”, запирката се брише и се 

додаваат зборовите: „или фискална сметка чиј вкупен промет не надминува 6.000 денари 

издадена согласно со Закон за регистрирање на готовински плаќања,”. 

 

Член 3 

Во член 51 ставови (1) и (7), износот „1.000.000” се заменува со износот „2.000.000”. 

Во став (8) во првата реченица зборот „пет” се заменува со зборот „три”, а во треттата 

реченица зборот „петтата” се заменува со зборот „третата”. 

Во став (9) зборот „пет” се заменува со зборот „три”. 

Во став (11) износот „1.000.000” се заменува со износот „2.000.000”. 

 

Член 4 

Во поглавје XIV зборовите: „КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: 

„КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 
 

Член 5 

Членот 59 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност 

на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 

евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 

се изрече за прекршок, ако поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена 

вредност по истекот на пропишаниот рок (член 51 став 11). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на  

одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 

во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 

- трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за прекршокот од 

ставот 1 на овој член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.”. 
 

Член 6 

Членот 59-a се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 3.000 до 10.000 евра на носител на платен промет ќе му се изрече за 

прекршок, ако по добивањето на податоците од членот 41 став (7) од овој закон не достави 

по електронски пат периодичен извештај од денарска трансакциска сметка и девизна 

сметка на даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност до 

надлежниот даночен орган за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава.”. 
 

Член 7 

Членот 59-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност 

на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 
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противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 

евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 

се изрече за прекршок, ако: 

1. поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган по истекот на пропишаниот 

рок (член 41 ставови 1, 3 и 4); 

2. неуредно води евиденција (член 52 став 1); 

3. не издава фактура во пропишаниот рок (член 53) и 

4. не поднесе извештај заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за 

прометите извршени во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 41-б). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на  

одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 

во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 

- трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за прекршоците од 

ставот 1 на член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.”. 
 

Член 8 

Членот 60 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност 

на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 

евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 

се изрече за прекршок, ако: 

1. не поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган (член 41 ставови 1, 3 и 4); 

2. данокот на додадена вредност не го уплати на утврдената сметка (член 43 став 4); 

3. не поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (член 51 став 

11); 

4. не води или неточно води евиденција (членови 38-д, 52 став (1) и 53-а став (5)); 

4-a) не доставува евиденција до даночниот орган (член 53-а став (6)); 

5. издава неуредна фактура (член 53) и 

6. фактурите или другите документи издадени во согласност со овој закон или 

деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 38-д став 2 и член 56 став 1). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на  

одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 

во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 

- трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за прекршоците од 

ставот 1 на овој член. 

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

даночен обврзник - физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.”. 
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Член 9 

Членот 60-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот, надлежен за присилно извршување согласно со Законот за извршување, од 

членот 43-а став (1) од овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до 

должникот и до стекнувачот на доброто, Извештај за задржан данок на додадена вредност 

во постапка на присилно извршување (член 43-а став (4)). 

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка од 

членот 43-а став (1) од овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до 

должникот и до стекнувачот на доброто, Извештај за задржан данок на додадена вредност 

во постапка на присилна наплата (член 43-а став (4)). 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилно извршување согласно со Законот за извршување од 

членот 43-а став (1) од овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на 

додадена вредност (член 43-а став (2)). 

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка од 

членот 43-а став (1) од овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на 

додадена вредност (член 43-а став (2)).”. 
 

Член 10 

Членот 60-в се менува и гласи: 

„Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице, трговец поединец, физичко 

лице, лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице во правно лице сe врши 

согласно со Законот за прекршоците.”. 

 

Член 11 

По членот 60-г се додава нов член 60-д, кој гласи: 

 

„Член 60-д 

(1) За прекршоците од овој закон за кои глобата е утврдена до најмногу 250 евра во 

денарска противвредност за физичко лице, трговец поединец и лице кое самостојно врши 

дејност, 500 евра во денарска противвредност за одговорно лице во правно лице и 1.000 

евра во денарска противвредност за правни лица, прекршочна постапка и прекршочни 

санкции ќе изрекува прекршочниот орган. 

(2) За прекршоците од овој закон за кои глобата за лицата од ставот (1) на овој член, е 

утврдена над износите од ставот (1) на овој член, прекршочна постапка и прекршочни 

санкции ќе изрекува надлежен суд. 

(3) Прекршочната постапка против одговорно лице во правно лице ќе ја води судот или 

прекршочниот орган, во зависност од тоа кој е надлежен за водење на прекршочната 

постапка за правното лице.”. 

 

Член 12 

(1) Даночните обврзници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се 

регистрирани за цели на данокот на додадена вредност согласно со членот 51 став (1), 

прва реченица и ставот (4) од Закон за данокот на додадена вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 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 
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Северна Македонија“ број 98/19 и 124/19), а чиј вкупен промет во календарската 2019 

година не го надминал износот од 2.000.000 денари можат да поднесат пријава за 

отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност до надлежениот даночен 

орган најдоцна до 15 јануари 2020 година. 

(2) Сите даночни обврзници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се 

регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, а чиј вкупен промет во 

календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари, не се обврзани да 

поднесат пријава за регистрација за данокот на додадена вредност до надлежниот даночен 

орган. 

Член 13 

Одредбите од членот 1 од овој закон, со кој се додава нов член 27-г ќе започнат да се 

применуваат 30 дена од денот на стекнување статус на членка на Република Северна 

Македонија во Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО). 

 

Член 14 

Одредбите од членот 3 од овој закон, со кој се менува членот 51, ставови (1), (7), (8), (9) 

и (11) и членот 12 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година. 

 

Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  

на Република Северна Македонија“. 


