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20130791761
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 29 мај 2013
година.
Бр. 07-2231/1
29 мај 2013 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, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10,
185/11 и 6/12), во членот 3 став 2 алинеја 2 по зборот “принтери” се додаваат зборовите: „со
фискална меморија”.
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
„Интегрираниот автоматски систем за управување се состои од:
- GPRS терминал (General packet radio service) и
- крипто модул.
Техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за
управување ги пропишува министерот за финансии.“
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:
„Член 3-а
Комуникацијата и преносот на податоците меѓу GPRS терминал и серверот во Управата за
јавни приходи се врши преку GPRS мрежа на мобилните оператори во Република
Македонија наменета за пренос на податоци.
Мобилните оператори обезбедуваат VPN (Virtual private network) кон даночниот
обврзник и серверот во Управата за јавни приходи, постојаност на мрежата и сигурност на
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податоците кои се пренесуваат преку нивната мрежа од GPRS терминал на даночниот
обврзник до серверот на Управата за јавни приходи.
Секоја фискална апаратура се поврзува со GPRS терминал и крипто модул кој се
користи за една фискална апаратура.
GPRS терминал и крипто модулот може да бидат надворешно поврзани со фискалната
апаратура или вградени во фискалната апаратура.
Даночниот обврзник е должен да го замени крипто модулот еднаш годишно и
заменeтиот крипто модул да го чува најмалку пет години во објектот.
По исклучок, крипто модулот од резервниот фискален систем на опрема се заменува на
секои пет години.”
Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
„Фискалната сметка треба да содржи:
1) назив и седиште на даночниот обврзник;
2) назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3) даночен број ЕДБ;
4) даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5) опис и количина на прометот на добро, односно услуга, цена и износ, по поединечни
даночни стапки или даночен код (даночна група);
6) точна даночна стапка изразена во процент или даночен код (даночна група) која е
дефинирана на крајот oд сметката;
7) евентуални подзбирови;
8) вкупен промет остврен од македонски производи кој треба да биде искажан со
текстот “ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ" и не може да се појави на која било
друга линија во сметката;
9) пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код
(даночна група);
10) вкупен износ на данок од македонски производи;
11) вкупен промет кој се должи со текст "ВКУПЕН ПРОМЕТ" и не може да се појави на
која било друга линија во сметката;
12) вкупен износ на данок;
13) пресметан данок прикажан по даночни стапки, заедно со даночен код доколку се
користи;
14) задолжителен опис на плаќањата или делумните плаќања
(во готово или со
платежна картичка);
15) податоци за кусур доколку го има;
16) уникатен 2D баркод во кој е кодирана содржината на фискалната сметка;
17) час и датум (24 часовен формат: чч-мм или чч:мм и дата во формат дд/мм/гг или ддмм-гг)
на издавање;
18) прогресивен број на фискалната сметка и
19) фискално лого и регистрациски број на фискален апарат и 20)
текст "ФИСКАЛНА СМЕТКА".
Елементите на фискалната сметка треба да бидат искажани по редоследот согласно со
ставот 1 на овој член.
Сите износи вклучувајќи го вкупниот збир треба да бидат искажани во денари.
Кога како платежно средство се користат ефективни странски пари во трансакциите со
нерезиденти или платежна картичка издадена од странска банка, вкупниот промет се
искажува во денари. Апликативната програма врз основа на дневната курсна листа
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денарите ги претвора во ефективни странски пари и ги искажува на посебна линија на
фискалната сметка, додека денарскиот износ се запишува во фискалната меморија.
Сметката која не ги содржи задолжително пропишаните елементи не се смета за
фискална сметка.
Образецот на фискалната сметка (ФС-01) го пропишува министерот за финансии.”
Член 4
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
Фискалното лого е идентификациона ознака отпечатена на секоја фискална сметка.
Фискалното лого е формирано со ознаките сонце и пораките “ДА КУПУВАМЕ
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ”, “ЗА НАШЕ ДОБРО” и “Made in Macedonia”. Фискалното лого
ги има димензиите 10,6 х 22,3 мм.
Фискалното лого и регистарскиот број на фискалниот апарат можат да се наоѓаат и во две
последователни различни линии.
Образецот фискално лого (ФЛ-04) го пропишува министерот за финансии.”
Член 5
Во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Контролниот траг освен на хартиен медиум може да се запишува и на електронски
медиум. Електронската контролна трага треба да гарантира небришливост на податоците по
исполнување на капацитетот и неможност за печатење на фискална сметка.“
Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи:
„Даночниот обврзник е должен хартиената, односно електронската контролна трага од
фискалната сметка да го чува во објектот пет години од датумот на последната
операција.“
Член 6
Во членот 9 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
„- продажба на добра или услуги преку автомати за продажба кои работат со монети и
книжни пари.”
Член 7
По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:
„Член 9-а
Владата на Република Македонија може, тргнувајќи од техничките и функционалните
карактеристики на фискалните апарати и специфичностите на одредени дејности,
активности или трансакции, на предлог на министерот за финансии, да донесе одлука за
ослободување од обврската за користење на фискален систем на опрема.
Даночните обврзници кои се ослободени од обврската за користење на фискален
систем на опрема согласно со членот 9 и ставот 1 на овој член, а кои истовремено вршат
дејности, активности или трансакции кои не се ослободени од обврската за користење на
фискален систем на опрема, се должни секој поединечен промет при вршење на овие
дејности, активности или трансакции да го евидентираат преку фискален систем на
опрема.”
Член 8
Во членот 10 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
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„Не е дозволено издавање на документ касова сметка за сторна трансакција при
продажба на нафтени деривати на мало и автотакси превоз.”
Ставот 2 станува став 3.
Член 9
Во членот 11 став 1 зборовите: “ја користи фискалната апаратура или интегрираниот
автоматски систем за управување“ се заменуваат со зборовите: “го користи фискалниот
систем на опрема“.
Во ставот 2 зборовите: “фискалната апаратура“ се заменуваат со зборовите: “фискалeн
систем на опрема“.
Во ставот 3 по зборовите: “на книгата“ се заменуваат со зборовите: “во книгата“.
Член 10
Членот 12 се менува и гласи:
„Не е дозволен промет на добра и услуги кои не се вршат преку монтиран и воведен во
користење одобрен фискален систем на опрема, освен во случаите кога е потребен ремонт или
поправка на фискалната апаратура, односно надворешниот GPRS терминал, а
обврзникот не е должен да поседува резервен фискален систем на опрема.
Не е дозволен промет (продажба) на нафтени деривати ако нема инсталирано одобрен
електронски систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на нафтени
деривати на мало.
Не е дозволен промет (продажба) на нафтени деривати при нарушена врска во
електронскиот систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на
нафтени деривати на мало.
Во случаите од ставот 1 на овој член даночниот обврзник е должен за извршениот
промет на добра и услуги да издава парагон блок и да води итна сметководствена книга
заверени од Управата за јавни приходи.
Не е дозволено автотакси превозници и даночни обврзници кои вршат промет на нафта и
нафтени деривати на мало (бензински пумпи, плински пумпи и други) да издаваат
парагон блок.”
Член 11
Членот 13 се менува и гласи:
„Даночниот обврзник чиј просечен промет во деловниот објект надминува 5.000 евра
во денарска противвредност во рамките на тримесечниот период, со исклучок на
даночните обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензиски пумпи) и
автотакси превозници, е должен да закупи и регистрира резервен фискален систем на
опрема кој се користи во случај на оштетување и ремонт на главниот фискален систем на
опрема.
Даночниот обврзник е должен резервниот фискален систем на опрема да го користи до
моментот на отстранувањето на оштетувањето или дефектот и ставањето во употреба на
главниот фискален систем на опрема.”
Член 12
Членот 14 се менува и гласи:
„Заради правилно евидентирање на прометот даночниот обврзник е должен фискалниот
систем на опрема да го чува и одржува во исправна состојба.
За функционално и техничко одржување на фискалниот систем на опрема даночниот
обврзник е должен да склучи договор со овластениот производител на фискален систем на
опрема од кого е набавена опремата.”
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Член 13
Во членот 15 ставовите 2 и 3 се бришат.
Член 14
Во членот 16 алинеја 3 зборовите: “600 фискални апарати“ се заменуваат со зборовите:
“1.000 фискални системи на опрема”.
Во алинејата 5 бројот “36“ се заменува со бројот “72“.
Во алинејата 6 зборовите: “300 фискални апарати“ се заменуваат со зборовите: “500
фискални системи на опрема”.
Член 15
Во членот 18 зборовите: “Директорот на Управата за јавни приходи” се менуваат со
зборовите: “Министерот за финансии”.
Член 16
Членот 20-а се менува и гласи:
„Управата за јавни приходи врши контрола над спроведувањето и примената на
одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. Контролата ја
вршат даночни инспектори и даночни контролори.
За вршење на контролата на даночниот обврзник му се доставува работен налог
непосредно пред започнување на контролата.
Доколку при вршењето на контролата даночниот инспектор или 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 инспектор или даночниот контролор
утврди дека даночниот обврзник прометот не го регистрира преку фискален апарат, не
издава фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата или нема
инсталирано GPRS терминал и крипто модул, 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.
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 17
Во членот 20-г ставови 1 и 2 по зборовите: “даночниот контролор” се додаваат
зборовите: “и даночниот инспектор”.
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Член 18
Во членот 20-ж ставови 1 и 2 по зборовите: „даночниот контролор” се додаваат
зборовите: „и даночниот инспектор”.
Член 19
Во членот 21 став 1 по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:
„3) не го чува електронскиот контролен траг по исполнување на капацитетот (член 8
став 3);
4) не го чува крипто модулот најмалку пет години (член 3-а став 4);”.
Точките 3 и 4 стануваат точки 5 и 6.
Член 20
Во членот 21-а став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) издаде документ касова сметка за сторна трансакција при продажба на нафтени
деривати на мало и автотакси превоз (член 10 став 2);”.
Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4.
Член 21
Во членот 21-б став 1 по точката 2 се додаваат три нови точки 3, 4 и 5, кои гласат: „3)
не користи фискален систем на опрема (член 11 став 2);
4) врши промет на нафтени деривати без инсталиран одобрен електронски систем со
фискална меморија (член 12 став 2);
5) врши промет на нафтени деривати при нарушена врска во електронскиот систем (член
12 став 3);”.
Точката 3 станува точка 6, а точката 4 станува точка 8. По
точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:
„7) издава парагон блок за извршениот промет на добра, односно на услугата (член 12 став
5);”.
Член 22
Во членот 23-а став 1 броевите “1 и 2“ се заменуваат со броевите “1, 2 и 3“, а по
зборовите: „даночниот контролор” се додаваат зборовите: „и даночниот инспектор”.
Во ставот 2 по зборовите: „даночниот контролор” се додаваат зборовите: „и даночниот
инспектор”.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Инсталирањето на интегрираниот автоматски систем за управување според овој закон ќе
започне од:
- 1 јануари 2014 до 31 март 2014 година за даночни обврзници чиј промет во
претходната година надминува 10.000.000 денари, даночни обврзници кои вршат
угостителска дејност и за даночни обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на
мало (бензиски пумпи) и
- 1 јануари 2014 до 30 јуни 2014 година за сите други даночни обврзници.
Член 24
Фискалната меморија во постоечките фискални апарати не се менува со воведувањето на
надворешниот GPRS терминал и крипто модул.
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Податоците од фискалната меморија запишани пред воведување на интегрираниот
автоматски систем за управување, задолжително електронски се пренесуваат во серверот
на Управата за јавни приходи преку интегрираниот автоматски систем за управување.
Член 25
Од денот на започнувањето на примената на овој закон во рок од две години може да се
произведува и продава постојната фискална апаратура поврзана со надворешен GPRS
терминал и крипто модул.
Член 26
Министерот за финансии во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон
го донесува подзаконскиот акт од членот 1 став 2 од овој закон.
Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.
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