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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 ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

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

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  28 

декември 2018 година. 

 
Бр. 08-7557/1 Претседател 

28 декември 2018 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 ДАНОКОТ НА 

ДОБИВКА 

 
Член 1 

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

112/14, 129/15, 23/16 и 190/16) по членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

 
„Член 4-а 

(1) Здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик 

на странска организација, како и друга форма на здружување (во натамошниот текст: 

организации), регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации, не се 

обврзници за данок на добивка. 

(2) Како неоданочиви приходи за организациите од ставот (1) на овој член се сметаат: 

приходи  од  членарини,  доброволни  прилози,  донации,  грантови,  подароци  (во  пари, 

добра, имотни права), завештанија, легати, приходи од дивиденди од трговските друштва 

основани со средства на здружението, и приходи од Буџетот на Републиката, буџетите на 

единиците на локалната самоуправа и Буџетот на град Скопје врз основа на претходно 

изготвени програми (проекти) одобрени од  Владата на Република Македонија, односно 

надлежните министерства, советите на единиците на локалната самоуправа и Советот на 

град Скопје. 

(3) Организациите од ставот (1) на овој член кои остваруваат приходи од вршење 

стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, заради избегнување 

нелојална конкуренција со субјектите на кои добивката остварена од вршење стопанска 

дејност им се оданочува, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен 

приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1.000.000 

денари. 
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(4) Данокот на вкупен приход за обврзниците од ставот (3) на овој член се пресметува и 

плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во 

календарската година, на износот кој надминува 1.000.000 денари.“. 

 
Член 2 

Во членот 8 по зборот „расходи“ се додаваат зборовите: „и помалку искажаните 

приходи“. 

 
Член 3 

Во членот 9 став (1) точка 2) во алинејата 8 по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: 

„,но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво“. 

По точката 3-а) се додава нова точка 3-б), која гласи: 

„3-б) надоместокот на трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, 

над износите утврдени со Законот за работните односи;“. 

Во точката 5) зборот „четири“ се заменува со зборот „две“. 

По точката 5) се додава нова точка 5-а) која гласи: 

„5-а) трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од 

две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република 

Македонија, на годишно ниво по вработен;“. 

Во точката 7) зборовите: „и кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани 

(кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на 

одговорното лице“ се бришат. 

По точката 7) се додава нова точка 7-а), која гласи: 

„7-а) кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други 

природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице;“ 

По точката 10) се додава нова точка 10-а), која гласи: 

„10-а) трошоците за донации во спортот согласно со членот 30-а од овој закон;“. 

Во точката 16) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 

Во точката 17) зборовите: „радиодифузна такса.“ се бришат. 

По точката 17) се додава нова точка 18), која гласи: 

„18) трошоците за нето износот на примањата по основ на  деловна успешност над 

износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон.“. 

 
Член 4 

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 

 
„Член 9-а 

(1) Непризнаени расходи за даночни цели се и трошоците за амортизација на 

ревалоризираната вредност на материјалните и нематеријалните средства. 

(2) Трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства се 

признаваат како расход во даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност 

на средствата со примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на 

средствата за амортизација. 

(3) Одбраниот метод на амортизација се применува до конечна амортизација на 

поединечното средство или група средства. 

(4) Амортизирано средство или група средства не можат повторно да се вклучат во 

пресметка на амортизација при утврдување на основата за оданочување. 

(5)  Преостанатата  сегашна  вредност  на  средствата  кои  не  можат  понатаму  да  се 

користат може да се амортизира во целина независно од пропишаниот век на траење, при 

што за таквата амортизација во целина да влезе како расход при утврдување на основата 
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за оданочување, врз основа на издадена согласност од Управата за јавни приходи, по 

поднесено писмено барање најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за 

која барањето се поднесува. 

(6) Владата на Република Македонија ја утврдува Номенклатурата на средствата за 

амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на 

амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните 

средства.“. 

 
Член 5 

Во членот 10 став (1) зборовите: „и радиодифузна такса“ се бришат. 

Во ставот (2) зборовите: „,доколку е донесена правосилна судска одлука, а“ се бришат. 

 
Член 6 

Во членот 11 став (2) се менува и гласи: 

„(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува за дадените заеми на правни 

лица резиденти на Република Македонија.“. 

 
 

 

Членот 12 се менува и гласи: 

Член 7 

„(1) Непризнаен расход и помалку искажан приход за даночни цели е позитивната 

разлика меѓу цената на извршената деловна или финансиска трансакција меѓу поврзани 

лица (трансферната цена) и пазарната цена и тоа: 

1)  износот на  позитивната разлика помеѓу расходите кои  произлегуваат од 

трансакцијата по трансферната цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по 

цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на рака“ (arm’s length principle) или 

2) износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од 

трансакцијата по цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на рака“ и 

приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена. 

(2) Принципот „дофат на рака“ подразбира дека деловните и финансиски трансакции 

помеѓу поврзаните лица се вршат по цени и според услови во кои тие трансакции не се 

разликуваат од оние помеѓу неповрзани лица во споредливи околности. 

(3) Принципот „дофат на рака“ се однесува на сите трансакции помеѓу поврзани лица, 

вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на: материјален и нематеријален имот, деловни и 

финансиски услуги, внатрегрупациски услуги, надоместоци за авторски права, акции, 

деривати, други хартии од вредност, други финансиски инструменти и какви било други 

трансакции што можат да влијаат врз добивката или загубата на поврзаните лица. 

(4) При утврдување на цената на трансакциите во согласност со принципот „дофат на 

рака“ се користат следниве методи: 

1) метод на споредлива неконтролирана цена; 

2) метод на препродажна цена; 

3) метод на цена на чинење; 

4) метод на трансакциска нето маржа; 

5) метод на поделба на добивка; 

6) кој било друг метод доколку примената на претходно наведените методи не е 

соодветна. 

(5) За секоја категорија трансакции, односно група трансакции од ист вид, обврзникот 

го избира најсоодветниот метод за утврдување на цената на трансакцијата во согласност 

со принципот на „дофат на рака“.“. 
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Член 8 

По членот 12 се додаваат два нови члена 12-а и 12-б, кои гласат: 

 
„Член 12–а 

(1) Обврзникот е должен за трансакциите од членот 12 од овој закон да приложи 

извештај, со поднесувањето на даночниот биланс. 

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, обврзникот поднесува извештај во скратена 

форма со  поднесувањето на  даночниот биланс, доколку вкупната вредност на 

трансакциите со поврзаните лица во текот на годината не надминува 10.000.000 денари 

или доколку има трансакции само со поврзани лица резиденти на Република Македонија. 

(3) Формата и содржината на извештајот од ставовите (1) и (2) на овој член, видовите 

методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат 

на рака“ и начинот на нивна примена ги пропишува министерот за финансии. 

 
Член 12–б 

Одредбите од членовите 12 и 12-а од овој закон не се однесуваат на обврзниците кои во 

текот на годината оствариле вкупен приход во износ до 60.000.000 денари.“ 
 

 
 

Член 9 

Во членот 13 став (1) зборовите: „кое не е банка или друга овластена кредитна 

институција,“ се бришат. 

Во ставот (2) зборовите: „кое не е банка или друга овластена кредитна институција, 

односно не се добиени директно или индиректно од меѓународни финансиски институции 

и заемите за кои гарантира Република Македонија,“ се бришат. 

 
Член 10 

Во членот 14 зборовите: „кое не е банка или друга овластена кредитна институција“ се 

бришат. 

 
Член 11 

Во членот 15 став (1) процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“. 

Во ставот (3) процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“. 
 
 

 

Членот 16 се менува и гласи: 

Член 12 

„(1) Две лица се сметаат за поврзани кога: 

1) Едното од нив стекнало, непосредно или преку друг субјект, удел или акции кои во 

основната  главнина  на  другото  лице  се  претставени  со  најмалку  20%  или  кога  му 

припаѓаат најмалку 20% од сите гласови на собирот на содружниците, односно на 

собранието; 

2) Кое било трето лице, непосредно или преку друг субјект, стекнало удел или акции 

кои во основната главнина во секое од поврзаните лица се претставени со најмалку 20%, 

или кога на лицето му припаѓаат најмалку 20% од сите гласови на собирот на 

содружниците, односно на собранието, на секое од поврзаните лица; 

3) Еден или повеќе извршни или неизвршни директори или членови на управниот или 

надзорниот одбор на едното лице, се извршни или неизвршни директори или членови на 

управниот или надзорниот одбор во другото лице; 

4) Заем доделен или гарантиран од едното лице сочинува повеќе од 20% од 

книговодствената вредност на вкупните средства на другото лице; 
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5) Едното лице, непосредно или преку друг субјект, добива најмалку 20% од добивката 

на другото лице, како резултат на договор за деловна соработка помеѓу двете лица; 

6) Едното лице е постојана деловна единица на друго лице; 

7) Едното лице врши деловни и финансиски трансакции со друго лице кое е резидент 

на држава во која стапката на данок на добивка е 25% пониска од стапката на данок на 

добивка во Република Македонија. 

(2) За целта на ставот (1) точки 1) и 2) на овој член, уделот, акциите или гласачките 

права на физичко лице се сметаат заедно со истите на брачниот другар, роднините по 

права линија, браќата, сестрите, хранителите и посвоителите.“. 

 
Член 13 

Во членот 17 став (1) по зборот „побарувања“ се додаваат зборовите: „и вратените 

парични средства кои по својата економска суштина се заеми,“. 

 
Член 14 

Во член 28 ставот (2) се менува и гласи: 

„Под реинвестирана добивка од ставот (1) на овој член се подразбираат извршените 

инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во 

материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во 

материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални 

средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот 

обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни 

средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други 

вложувања кои служат за административни цели.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Доколку даночниот обврзник ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку 

реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено 

инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би го користел 

ослободувањето од ставот (1) на овој член.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Во случај на раскинување на договорот за финансиски лизинг, даночниот обврзник 

го должи данокот кој би го платил кога не би го користел ослободувањето од ставот (1) на 

овој член.“ 

Ставот (4) станува став (5). 

 
Членот 30-а се менува и гласи: 

Член 15 

„(1) На обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти, кои се 

уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок на добивка за 

износот на донираните средства, но најмногу до 50% од пресметаниот данок. 

(2) Спортски субјекти од ставот (1) на овој член претставуваат националните спортски 

федерации, спортските клубови, други правни лица кои имаат решение за вршење дејност 

спорт, како и активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови кои 

таквиот статус го стекнале според услови и критериуми пропишани во Законот за спортот. 

(3) Правото од ставот (1) на овој член обврзникот го остварува врз основа на ваучер 

издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот. 

(4) За користење на правото од ставот (1) на овој член даночниот обврзник доставува до 

Управата за јавни приходи барање за даночно ослободување за донирање финансиски 

средства на спортски субјекти. 

(5) Управата за јавни приходи во рок од 15 дена го потврдува или одбива барањето од 

ставот (4) на овој член. 
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(6) Даночниот обврзник, во рок од 15 дена по потврденото барање од ставот (5) на овој 

член, до Управата за јавни приходи доставува известување за извршена донација. 

(7) По доставување на известувањето од ставот (6) на овој член, даночниот обврзник 

може да го користи правото од ставот (1) на овој член. 

(8) Користењето на правото за намалување на пресметаниот данок на добивка согласно 

одредбите на овој член, го исклучува правото на даночно поттикнување кај данокот на 

добивка согласно со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. 

(9) Доколку на даночниот обврзник или на лице поврзано со него, му бидат вратени 

донираните финансиски средства од страна на спортските субјекти од ставот (2) на овој 

член, директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзникот го должи данокот кој би 

го платил доколку не го користел ослободувањето од овој член. 

(10) Даночниот обврзник кој го користи даночното ослободување пропишано во ставот 

(1) на овој член може да донира во еден спортски субјект од секој вид спорт. 

(11) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член го 

пропишува министерот за финансии. 

(12) Износот на вредноста на издадените ваучери врз основа на кои обврзниците го 

остваруваат правото на даночно ослободување од ставот (1) на овој член изнесува 6 

милиони евра годишно.“. 

 
 

 

Членовите 30-б и 30-в се бришат. 

Член 16 

 
Член 17 

Во членот 39 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) При престанување на условите за даночно ослободување од членот 28 ставови (3) и 

(4) и членот 30-а од овој закон, данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на 

образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот 

на престанување на условите за даночно ослободување.“. 

По ставот (2) кој станува став (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 

„(4) Обврзниците од членот 4-а став (3) од овој закон се должни утврдувањето на 

данокот на вкупен приход да го вршат врз основа на даночен биланс на непрофитни 

организации – образец „ДБ-НП/ВП“ кој се доставува   до Управата за јавни приходи во 

рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за 

сметководството за непрофитните организации, а плаќањето на данокот се врши најдоцна 

во рок од 30 дена по рокот за доставување на образецот. 

(5) Формата и содржината на образецот од ставот (2) и образецот од ставот (4) на овој 

член ги пропишува министерот за финансии.“. 

 
Член 18 

Во членот 40 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Даночните обврзници кои донирале средства согласно со членот 30-а од овој закон 

имаат право на намалување на месечните аконтации од ставот (1) на овој член во висина 

од дадената донација, но најмногу до 50% од износот на месечните аконтации на данокот 

на добивка. 

(4) Обврската за плаќање на месечни аконтации не се однесува на организациите од 

членот 4-а став (3) и трговските друштва од членот 31 од овој закон.“. 

 
Член 19 

Во членот 44 став (1) точката 1) се менува и гласи: 
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„не го плати утврдениот данок на вкупен приход во пропишаниот рок (член 39 ставови 

(3) и (4));“. 

По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи: 

„5) Не го плати утврдениот данок на добивка во пропишаниот рок (член 39 став (2)).“ 

 
Член 20 

Во членот 46 став (1) по зборот „приходи“ се додаваат зборовите: „извештај и“, а 

зборовите: „член 39“ се заменуваат со зборовите: „член 12-а, ставови (1) и (2) и член 39“. 

 
Член 21 

(1) Даночните обврзници кои согласно со Законот за данокот на добивка („Службен 

весник на Република Македонија” број 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 

2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/10, 47/11, 135/11, 

79/13  и  13/14),  биле  ослободени  од  обврската  за  плаќање  данок  на  нераспределена 

добивка, а кои по започнувањето на примената на овој закон ќе вршат покривање на 

загубите од акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година имаат 

обврска да пресметаат и платат данок на добивка. 

(2) Пресметувањето и плаќањето на данокот од ставот (1) на овој член се врши на 

образецот „ДД-ПЗ“. 

(3)  Формата и  содржината на  образецот од  ставот (2)  на  овој член ги  пропишува 

министерот за финансии. 

 
Член 22 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 23 

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. 


