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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 РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ
ПЛАЌАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на
готовински плаќања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11
јануари 2012 година.
Бр. 07- 159/1
11 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Член 1
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања ("Службен весник на Република
Македонија" број 31/2001, 42/2003, 47/2007, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009 и
171/10), во членот 9 став 1 алинеја 5 по зборовите: „колпортерска продажба“ сврзникот „и“ се
брише и се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- лицата кои вршат улична продажба на лозовите што се употребуваат при
приредување на игрите на среќа од типот инстант лотарија, како и на картичките што се
употребуваат при приредување на игрите на среќа од типот томбола и“.
Член 2
Во членот 20-а по ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:
“Доколку при вршењето на контролата, даночниот контролор утврди дека даночниот
обврзник нема воведено фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските
плаќања, составува записник во кој ја внесува констатираната незаконитост. Врз основа на
констатираната незаконитост Управата за јавни приходи донесува времено решение со кое
на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија во
траење од 30 дена за даночен обврзник правно лице и 30 дена за даночен обврзник
физичко лице.
Доколку при вршењето на контролата даночниот контролор утврди дека даночниот
обврзник прометот не го регистрира преку фискален апарат или не издава фискална
сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата, составува записник во кој ја
внесува констатираната незаконитост. Врз основа на констатираната незаконитост
Управата за јавни приходи донесува времено решение со кое на даночниот обврзник ќе му
забрани вршење на дејност во деловната просторија во траење од 15 дена за даночен
обврзник правно лице и 15 дена за даночен обврзник физичко лице.
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Доколку даночниот обврзник во рокот определен со решението од ставот 4 на овој член не
ги отстрани утврдените незаконитости Управата за јавни приходи ќе донесе времено
решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната
просторија во траење од:
- 60 дена за даночен обврзник правно лице и
- 60 дена за даночен обврзник физичко лице.
Против решението од ставовите 4, 5 и 6 на овој член даночниот обврзник може да
изјави жалба до Министерството за финансии.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“
Член 3
Членот 20-б се брише.
Член 4
Членот 20-в се брише.
Член 5
Членот 20-г се менува и гласи:
“За констатирана незаконитост од членот 20-а став 4 од овој закон покрај решението за
изрекување времена забрана за вршење дејност, на даночниот обврзник даночниот
контролор ќе му издаде покана за плаќање на глоба утврдена со членот 23-а од овој закон која
даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од осум дена од денот на
врачувањето на поканата.
Доколку даночниот обврзник не ја плати глобата во утврдениот рок, даночниот
контролор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за
одлучување по прекршоци при Управата за јавни приходи која на даночниот обврзник за
прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му изрече глоба во висина утврдена во членот 21-б
од овој закон.
Во записникот за контролата се констатира издавањето на поканата од ставот 1 на овој
член.“
Член 6
Членот 20-е се брише.
Член 7
Членот 20-ж се менува и гласи:
“За констатирана незаконитост од членот 20-а став 5 од овој закон покрај решението за
времена забрана на вршење на дејност во деловната просторија, на даночниот обврзник
даночниот контролор ќе му издаде покана за плаќање на глоба утврдена со членот 23-а од овој
закон која даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од осум дена од денот на
врачувањето на поканата.
Доколку даночниот обврзник не ја плати глобата во утврдениот рок, даночниот
контролор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за
одлучување по прекршоци при Управата за јавни приходи која на даночниот обврзник за
прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му изрече глоба во висина утврдена во членот 21-б
од овој закон.”
Член 8
Членот 20-з се брише.
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Член 9
Во членот 21-б став 1 износот “4.000” се заменува со износот “5.000”.
Во ставовите 2 и 3 износите “800 до 1.000“ се заменува со износот “1.500“.
Член 10
Во членот 22 став 1 зборовите: “од 15 дена” се заменуваат со зборовите: “една година”. Во
ставот 2 зборовите: “осум дена“ се заменуваат со зборовите: “една година”.
Член 11
Членот 23 се брише.
Член 12
Членот 23-а се менува и гласи:
“За прекршокoт од членот 21-б став 1 точки 1 и 2 од овој закон од страна на даночниот
контролор на самото место ќе му се издаде покана за плаќање на глоба на:
- даночен обврзник - правно лице за глоба во износ од 2.500 евра во денарска
противвредност,
- одговорно лице во правно лице за глоба во износ од 750 евра во денарска
противвредност и
- даночен обврзник - физичко лице за глоба во износ од
750 евра во денарска
противвредност.
Доколку даночниот обврзник не ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на
поканата од ставот 1 на овој член, даночниот контролор поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци при Управата за јавни
приходи која на даночниот обврзник за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му изрече
глоба во висината утврдена во членот 21-б од овој закон.“
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“.
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