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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 
120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 
13/14) е воведен персоналниот данок на доход и е уредeн начинот на оданочување на 
доходот на граѓаните. Персонален данок на доход се плаќа на приходите на физичките 
лица остварени во зем�ја�та и странс�тво, во пари, хартии од вредност, во натура,  или  во 
некој друг  вид, освен приходите кои се изземени од оданочување со овој закон. 
Персоналниот данок на доход меѓу останатите видови на приходи, се плаќа и на 
приходите остварени по основ на капиталните добивки од продажба на хартии од 
вредност, учество во капиталот и недвижен имот.
Со Предлогот на Законот се врши допрецизирање на законските одредби во насока на 
утврдување на продажната цена на недвижниот имот, така што при продажба на 
недвижниот имот како продажна цена ќе се смета договорената цена, а доколку органот 
за јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска од пазарната, како продажна 
цена се смета пазарната вредност на недвижниот имот утврдена од страна на 
единицата на локалната самоуправа и Градот Скопје според Методологијата за процена 
на пазарната вредност на недвижен имот, без данокот на промет на недвижности. 

Со измените на Законот, за даночните обврзници при продажба на недвижен имот кои 
сами го изградиле постојната одредба се менува во насока при што се пропишува дека 
во случај кога недвижниот имот даночниот обврзник сам го изградил за набавна цена ќе 
се смета цената на чинење на недвижноста која обврзникот документирано ќе ја докаже, 
врз основа на трошоците направени за изградбата на недвижност, при што доколку 
истата не може да се докаже, во тој случај за набавна ќе се смета цената на чинење 
(градежна цена) на ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата на 
подрачјето на кое се наоѓа недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема таков 
објект во тој случај за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на 
ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата, која ќе се утврдува како 
просечна цена за територијата на Република Македонија.

Со Предлогот, за разлика од постојното решение според кое капиталните добивки од 
продажба на недвижен имот се оданочуваа во висина од 70%, со предложените измени 
и дополнувања се пропишува целосно оданочување на капиталната добивка остварена 
од продажба на недвижен имот. По исклучок од наведеното, капиталната добивка 
остварена со продажба на  недвижниот имот во висина од 70% се оданочува само под 
услов обврзникот да живее најмалку една година пред продажбата во недвижниот имот, 
кој е предмет на продажба. 

Со измените и дополнувањата се пропишуваат и случаите според кои капиталната 
добивка остварена од продажба на недвижен имот нема да се оданочува, односно 
истите се во поврзност со временскиот период кога обврзникот го продава  недвижниот 
имот од денот на стекнувањето, потоа во случај на продажба на недвижен имот стекнат 
по основ на наследување или подарок кој е ослободен од плаќање на данок согласно 
одредбите од Законот за даноците на имот. Ослободување е предвидено и во случаи на 
продажба на недвижен имот меѓу брачните другари  како и продажба извршена на трети 
лица и тоа кога продадениот недвижен имот  е во непосредна поврзаност со развод на 
бракот. 

Со оглед на наведеното се утврди потребата од изменување и дополнување на Законот 
за персоналниот данок на доход.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Целта на измените и дополнувањата на Законот за  персоналниот данок на доход е  
допрецизирање на одредбите кои се однесуваат на дефинирање на продажната цена 



при продажба на недвижен имот. Со предложените измени и дополнувања се 
пропишува целосно оданочување на капиталната добивка остварена од продажба на 
недвижен имот, освен капиталната добивка остварена со продажба на  недвижниот 
имот во висина од 70% која ќе се оданочува само под услов кога обврзникот живее 
најмалку една година пред продажбата во недвижниот имот, кој е предмет на продажба. 
Со измените и дополнувањата се пропишуваат и случаите според кои капиталната 
добивка остварена од продажба на недвижен имот, нема да се оданочува.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства 
за неговото спроведување од Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
за изменување  и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 
120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,1 39/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 
13/14), во членот 50 ставот (4) се менува и гласи:
“Како продажна цена при продажба на хартии од вредност и учеството во капиталот се 
смета договорената цена, односно цената која органот за јавни приходи ќе ја утврди ако 
оцени дека договорената цена е пониска од пазарната.“

Ставот (5) се менува и гласи:

“Како продажна цена при продажба на недвижен имот се смета договорената цена, а 
доколку органот за јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска од 
пазарната, како продажна цена се смета пазарната вредност на недвижниот имот   
утврдена од страна на единицата на локалната самоуправа и Градот Скопје според 
Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот, без данокот на 
промет на недвижности.“
Ставот (7) се менува и гласи:
“При продажба на недвижен имот кој обврзникот сам го изградил, за набавна цена се 
смета цената на чинење на недвижноста која обврзникот документирано ќе ја докаже, 
врз основа на трошоците направени за изградбата на недвижноста. Доколку истата не 
може да се докаже, за набавна цена ќе се смета цената на  чинење (градежна цена) на 
ист или сличен недвижен имот во периодот на изградбата на подрачјето на кое се наоѓа 
недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема таков недвижен имот во тој случај за 
набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен 
недвижен имот во периодот на изградбата, која ќе се утврдува како просечна цена за 
територијата на Република Македонија.“

Член 2

Членот 52 се менува и гласи:

''Капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот се внесува во даночната 
основа во висина на целиот износ.

По исклучок од став (1), капитална добивка остварена од продажба на недвижен имот во 
кој обврзникот живее најмалку една година пред продажбата, се внесува во даночната 
основа во висина од 70% од разликата.

Kапитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност и учество на 
капиталот, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

При утврдување на основата за пресметување на данокот од капитални добивки од 
продажба на недвижен имот, покрај добивката се земаат предвид и вредноста на 
инвестициите и издатоците за инвестиционо одржување.''

Член 3

Членот 53  се менува и гласи:
''Капитална добивка не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен 
имот доколку:
-обврзникот, кој живее најмалку една година во недвижниот имот пред продажбата, го 
продава по  истекот на три години од денот на стекнувањето;



-обврзникот го продава недвижниот имот по истекот на пет години од денот на 
стекнувањето;
-обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по основ на наследување или подарок 
кој е ослободен од плаќање на данок согласно одредбите од Законот за даноците на 
имот и
-приходот е остварен од продажба извршена помеѓу брачните другари, како и од  страна 
на брачните другари, извршена на трето лице во случај кога продадениот недвижен 
имот е во непосредна поврзаност со развод на бракот.''

            Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА 
ДОХОД 

Со членот 1 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
персоналниот данок на доход се врши доуредување на одредбите од Законот кои се 
однесуваат на регулирање на даночниот третман на физичките лица кои остваруваат 
приходи остварени по основ на капиталните добивки од продажба на  недвижен имот.

Со Предлогот на Законот се врши допрецизирање на законските одредби во насока на 
утврдување на продажната цена на недвижниот имот, така што при продажба на 
недвижниот имот како продажна цена ќе се смета договорената цена, а доколку органот 
за јавни приходи оцени дека договорената цена е пониска од пазарната, како продажна 
цена се смета пазарната вредност на недвижниот имот утврдена од страна на 
единицата на локалната самоуправа и Градот Скопје според Методологијата за процена 
на пазарната вредност на недвижен имот, без данокот на промет на недвижности. 

Со постојното решение при продажба на недвижен имот продажна цена претставува  
договорената цена односно цената која органот за јавни приходи ќе ја утврди ако оцени 
дека договорената цена е пониска од пазарната.

Со измените во Законот и понатаму како продажна цена на хартии од вредност и 
учество во капиталот се смета договорената цена односно цената која органот за јавни 
приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е пониска од пазарната.

Во истиот член се вршат измени во насока на дефинирање на набавната цена при 
продажба на недвижен имот кој обврзникот сам го изградил, така што истата ќе 
претставува цената на чинење која обврзникот документирано ќе ја докаже врз основа 
на трошоците направени за изградбата на недвижноста. Доколку истата не може да се 
докаже тогаш за набавна цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или 
сличен недвижен имот во периодот на изградбата на подрачјето на кое се наоѓа 
недвижниот имот, а доколку во тоа подрачје нема таков објект во тој случај за набавна 
цена ќе се смета цената на чинење (градежна цена) на ист или сличен недвижен имот 
во периодот на изградбата, која ќе се утврдува како просечна цена за територијата на 
Република Македонија.

Со членот 2 од Предлогот на Законот, со предложените измени и дополнувања се 
пропишува целосно оданочување на капиталната добивка остварена од продажба на 
недвижен имот. По исклучок од наведеното, капиталната добивка остварена со 
продажба на  недвижниот имот во висина од 70% се оданочува само под услов 
обврзникот да живее најмалку една година пред продажбата во недвижниот имот, кој е 
предмет на продажба. 

Со членот 3 од измените и дополнувањата од Предлогот се пропишуваат и случаите 
според кои капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот нема да се 
оданочува, односно истите се во поврзност со временскиот период кога обврзникот го 
продава  недвижниот имот од денот на стекнувањето. Тоа значи дека капитална добивка 
не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен имот под услов 
обврзникот, кој живее најмалку една година пред продажбата во недвижниот имот, да го 
продаде истиот по истекот на три години од денот на стекнувањето. Понатаму, за сите 
останати продажби на недвижен имот по истекот на периодот од пет години капиталните 
добивки нема да се оданочуваат. Даночното ослободување од капитална добивка се 
однесува и на продажбата на недвижен имот стекнат по основ на наследување или 
подарок кој е ослободен од плаќање на данок согласно одредбите од Законот за 
даноците на имот, како и во случаи на продажба на недвижен имот меѓу брачните 



другари и на трети лица, која продажба е во непосредна поврзаност со развод на 
бракот. 

Со членот  4 , се пропишува завршна одредба за влегување во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Предложените одредби се меѓусебно поврзани и како такви прават правна целина и се 
применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на 
доход ќе се овозможи продажна цена при продажба на недвижниот имот да се смета 
договорената цена, а доколку органот за јавни приходи оцени дека договорената цена е 
пониска од пазарната, како продажна цена да се смета пазарната вредност на 
недвижниот имот утврдена од страна на единицата на локалната самоуправа и Градот 
Скопје според Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот, без 
данокот на промет на недвижности. Воедно се врши дефинирање на набавната цена 
при продажба на недвижен имот кој обврзникот сам го изградил. Се пропишува целосно 
оданочување на капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот, освен 
капиталната добивка остварена со продажба на  недвижниот имот во висина од 70% 
која ќе се оданочува само под услов кога обврзникот живее најмалку една година пред 
продажбата во недвижниот имот, кој е предмет на продажба. Со измените и 
дополнувањата се пропишуваат и случаите според кои капиталната добивка остварена 
од продажба на недвижен имот, нема да се оданочува.



Текст на одредбите на Законот за персоналниот данок на доход кои се менуваат и 
дополнуваат:

Член 50

Под капитална добивка се подразбира приходот што обврзникот го остварува од 
продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен имот.
Капиталната добивка претставува разлика помеѓу продажната цена на хартиите од 
вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот од став 1 на овој член и куповната 
(набавната) цена.
Ако разликата од став 2 на овој член е негативна се остварува капитална загуба.
Како продажна цена од став 2 на овој член се смета договорената цена, односно цената 
која органот за јавни приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е пониска 
од пазарната.
Како договорена, односно пазарна цена при продажба на недвижен имот се зема цената 
без данокот на промет на недвижности и права.
Куповната (набавната) цена од став 2 на овој член претставува цената по која 
обврзникот ги стекнал хартиите од вредност, учеството во капиталот или недвижниот 
имот.
При продажбата на недвижниот имот, кој обврзникот сам го изградил за набавна цена се 
смета пазарната цена според која се утврдува основата на данокот на имот.
Како куповна (набавна) цена на хартиите од вредност кои се продадени или купени на 
берзата се смета цената која обврзникот ја документира како стварно платена, или ако 
тоа не го стори, најниската забележана трансакција во период од една година, која 
претходи на продажбата на хартијата од вредност.
Кај хартиите од вредност кои не се котираат на берзата, како набавна цена се смета 
цената која обврзникот ја документира како стварно платена, или ако тоа не го стори, 
нејзината номинална вредност.

Член 52

Капиталната добивка остварена со продажба на хартии од вредност, учество во 
капиталот и недвижен имот, се внесува во даночната основа во висина од 70% од 
разликата.
При утврдување на основата за пресметување на данокот од капитални добивки од 
продажба на недвижен имот, покрај добивката се земаат предвид и вредноста на 
инвестициите и издатоците за инвестиционо одржување.

Член 53

Капитална добивка не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен 
имот, кој обврзникот го продава по истекот на три години од денот кога го стекнал.


