Врз основа на член 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 24
ноември 2006 година.
Бр. 07-4367/1
24 ноември 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, 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, 47/2003, 40/2004 и 70/2006), во членот 4 по ставот 2 се
додава нов став 3, кој гласи:
“Ако на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во моментот на
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и плаќањето на услугата не
му се издаде фискална сметка, нема обврска да ја плати цената на доброто односно цената
на услугата.”
Ставот 3 станува став 4.
Член 2
Во членот 21 став 1 воведната реченица се менува и гласи:
“На даночниот обврзник-правно лице за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во
износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност, ако:”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе му се
изрече глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“За прекршокот од ставот 1 на овој член на даночен обврзник-физичко лице ќе му се
изрече глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 3
Во членот 22 став 1 зборовите: “мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност” се
заменуваат со зборовите: “привремена забрана за вршење на одделна дејност”.
Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност-” се бришат, а зборовите: “шест месеци до
една година” се заменуваат со зборовите: “една до три години “.
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Член 4
Членот 23 се менува и гласи:
“Ако купувачот на доброто, односно корисникот на услугата набави добра или користи
услуги, а не земал фискална сметка (член 6 став 1), на самото место од страна на
инспекторот, за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 100 евра во денарска
противвредност.
Доколку купувачот односно корисникот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата на
самото место, ќе му се врачи покана за плаќање на глобата во рок од осум дена од денот на
врачувањето на поканата.”
Член 5
Членот 23-а се менува и гласи:
“За прекршок од членот 21 став 1 точки 1 и 2 на овој закон, од страна на инспекторот на
самото место ќе му се издаде платен налог на:
- даночниот обврзник-правно лице за глоба во износ од 1.500 евра во денарска
противвредност;
- одговорното лице кај правното лице, за глоба во износ од 500 евра во денарска
противвредност и
- даночниот обврзник-физичко лице за глоба во износ од
300 евра во денарска
противвредност.
Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на
приемот на платниот налог, органот за јавни приходи поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка.”
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
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