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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 постоечкото законско решение власта врши нов арач на малите и 
средните претпријатија. Власта им  овозможува на производителите и 
лиценцираните трговци со фискални апарати од сите правни субјекти, 
коишто мораа да воведат GPRS фискални каси, да плаќаат нова давачка од 
60 евра на годишно ниво за сервисирање на GPRS врска. 
Власта прво наметна трошоци и обврска претпријата да имаат по две 
фискални каси, потоа воведе казни од по 3.000 евра за непоседување на 
вакви GPRS фискални каси, а сега и  дополнителни по 60 евра за 
сервисирање на истите.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

Со измените од Предлог – законот се предвидува  ослободување на 
даночните обврзници од дополнителен трошок за постојана комуниакција со 
серверот на УЈП преку мрежата на мобилните опереатори.
 Исто така, со новото предлог законско решение се бара да се овозможи на 
даночниот обврзник кај кого е констатирана незаконитост да нема забрана 
за вршење на дејност во деловната просторија во траење од 15 дена за 
даночен обврзник правно лице и 15 дена за даночен обврнизк физичко лице 
затоа што во другите членови од овој закон се пропишани обврски за 
плаќање на глоба, до плаќање на глобата. Предлагаме намалување на 
глобите во членовите со што дополнително ќе се намали негативната 
финансиска импликација врз даночните обврзници-правно лице и трговец 
поединец.

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

Законот чие донесување се предлага придонесува за намалување на 
приходите во Буџетот на Република Македонија во висина до 200.000.000 
денари.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

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



5

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“ брoj 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 
126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10,  185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14 
,129/15 и 154/15), во членот 16 став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 
6 која гласи:

„-сервисирањето на фискалната апаратура во врска со GPRS 
терминалот и крипто модулот се врши без надоместок.“

Член 2
Во членот 20-а  став 4 зборовите:„ во траење од 30 дена за даночен 

обврзник правно лице и 30 дена за даночен обврзник физичко лице.“, се 
заменуваат со зборовите : „до отстранување на неправилноста.“

Во ставот 5 зборовите:„ во траење од 15 дена за даночен обврзник 
правно лице и 15 дена за даночен обврзник физичко лице.“ се заменуваат 
со зборовите:„ до плаќање на глобата.“.

Во ставот 6 алинеја 1 бројот „60“ се заменува со бројот „15“.
Во алинеја 2 бројот„60“ се заменува со бројот „15“.

Член 3
Во членот 21 став 1 износот: „2.000 евра“ се заменува со износот: 

„1.000 евра“.
Во ставот 2  зборовите:„30%од одмерената глоба “ се заменуваат со 

зборовите : „300 евра во денарска противвредност“.

Член 4
Во членот 21-а став 1 износот: „2.500 евра“ се заменува со износот 

„1.000 евра“.
Во ставот 2  зборовите: „30%од одмерената глоба “ се заменуваат со 

зборовите : „300 евра во денарска противвредност“.
Во ставот 3  зборовите:„ 250 до 375“ се заменуваат со зборовите:„200 

до 300“.

Член 5
Во членот 21-б став 1 износот: „5.000 евра“ се заменува со износот: 

„2.000 евра“.
Во ставот 2  зборовите: „30%од одмерената глоба “ се заменуваат со 

зборовите : „600 евра во денарска противвредност“.
Во ставот 3  зборовите:„ 500 до 750“ се заменуваат со зборовите:„300 

до 500“.
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Член 6
Во членот 21-г став 1 по точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:
„5)не изврши сервисирање на расипани GPRS апарати и крипто 

модул на корисникот на фискалана апаратура.“.
Во ставот 2  зборовите: „30%од одмерената глоба “ се заменуваат со 

зборовите : „500 евра во денарска противвредност“.

Член 7
Членот 22 се брише.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Со предложеното законско изменување на членот 16 предлагаме да се 
намалат трошоците во врска со доставуваните договори за наводно 
сервисирање на ГПРС терниналот и КРИПТО модулот за даночните 
обврзници во висина од 60 евра, закој што трошок сметаме дека е 
непотребен на грбот на даночните обврзници.
Ова го предлагме од причина што Управата за јавни приходи се покажа како 
ненадлежна и не презеде никаков чекор кон разјаснуавње на поплаките кои 
што ги имаа даночните обврзници, а во врска со договорите од 
лиценцираните производители – трговци на фискална апаратура.

Измените во членот 20 се однесуваат на бришење на казната со која 
даночните обврзници покрај плаќањето на глобата им беа затворени и 
деловните простории што сметаме дека не допридонесува ниту за 
економски развој ниту да може даночниот обврзник без да ја обавува 
дјноста да плати казна и други давачки кон државата.

Со измените во член 21 ги намалуваме казните за 50% бидејќи сметаме 
дека за нашето стопанство и нашата економија посебно за малите и средни 
претпријатија, постоечките глоби се превисоки.

Со измените во член 21-а ги намалуваме казните за 50% бидејќи сметаме 
дека за нашето стопанство и нашата економија посебно за малите и средни 
претпријатија, постоечките глоби се превисоки.

Со измените во член 21-б  ги намалуваме казните за 50% бидејќи сметаме 
дека за нашето стопанство и нашата економија посебно за малите и средни 
претпријатија, постоечките глоби се превисоки.

Со измените во член 21-г  ги намалуваме казните за 50% бидејќи сметаме 
дека за нашето стопанство и нашата економија посебно за малите и средни 
претпријатија, постоечките глоби се превисоки.

Со членот 22 сметаме дека треба да се брише бидејќи не сме за затворање 
на даночните обврнизици кои ќе ја платат глобата, бидејќи не им 
обезбедуваме од каде истата да ја платат.
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II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и како такви прават правна 
целина и се промениливи

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со ова законско решение ќе им се овозможи на правните субјекти и 
физичките лица кои што обавуваат дејност да се ослободат од давачка од 
60 евра и на даночниот обврзник ќе му се овозможи доколку направи 
прекршок кон државата - преку работа, а не затварање на неговиот објект да 
може да ја плати глобата.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА 
ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 16

Производителот на соодветен модел на фискална апаратура, односно на 
интегриран автоматски систем на управување должен е да обезбеди: 
- банкарска гаранција; 
- редовно резервни делови, техничка помош и сервисирање; 
- три сервисни центри во Република Македонија како и сервисен центар во 
регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над 1.000 фискални 
системи на опрема; 
- најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, 
односно интегриран автоматски систем на управување како превентивна 
проверка без надоместок и 
- поправка или замена на фискалната апаратура во текот на 72 часа од 
барањето за интервенција од корисникот на апаратурата на самото место 
или во сервисниот центар.

Член 20-а

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.
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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 поведе управен спор пред надлежниот суд.

Тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 21

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на даночниот обврзник - правно лице и трговец поединец за сторен 
прекршок, ако: 
1) на видно место не поставил соопштение со кое го информира купувачот 
на добро, односно корисникот на услуга за неговата обврска да бара 
фискална сметка (член 7); 
2) не го чува контролниот траг од фискалната сметка во објектот (член 8 
став 2); 
3) не го чува електронскиот контролен траг по исполнување на капацитетот 
(член 8 став 3); 
4) не го чува крипто медиумот најмалку пет години (член 3-а став 5); 
5) не води книга за дневни финансиски извештаи (член 11 став 4) и 
6) не закупи и не регистрира резервна фискална апаратура (член 13). 
7) преку мрежата на мобилните оператори не обезбеди постојана 
комуникација со серверот на Управата за јавни приходи (член 3-б).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на 
одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) од 
овој член.

Член 21-а

Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на даночниот обврзник - правно лице и трговец поединец за сторен 
прекршок, ако: 
1) издаде сметка која не ги содржи пропишаните елементи (член 5 став 1); 
2) издаде документ касова сметка за сторна трансакција при продажба на 
нафтени деривати на мало и автотакси превоз (член 10 став 2); 
3) не води итна сметководствена книга за извршениот промет на добра, 
односно на услуга (член 12 став 2) и 
4) не ги чува и одржува во исправна состојба фискалните апарати (член 14 
став 1).
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Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на 
одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.

Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.

Член 21-б

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на даночниот обврзник - правно лице и трговец поединец за сторен 
прекршок, ако: 
1) не воведе и користи одобрен фискален систем на опрема за 
регистрирање на готовински плаќања (член 2 став 1); 
2) не издава фискална сметка за извршениот промет на добра, односно на 
услуга (член 2); 
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); 
6) не издава парагон блок за извршениот промет на добра, односно на 
услуга (член 12 став 2) и 
7) издава парагон блок за извршениот промет на добра, односно на услугата 
(член 12 став 5); 
8) не набави одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на 
готовинските плаќања (член 2 став 2).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговецот 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на 
одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.

Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот 1 на 
овој член.

Член 21-г

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на производителот на фискален систем на опрема за сторен прекршок, ако: 
1) не обезбеди банкарска гаранција во роковите наведени во членот 16-а од 
овој закон; 
2) не обезбеди редовно резервни делови, техничка помош и сервисирање; 
3) не обезбеди три сервисни центри во Република Македонија, како и 
сервисен центар во регионална дирекција, на чие подрачје се продадени 
над 1.000 фискални системи на опрема и 
4) не изврши поправка или замена на фискалната апаратура во текот на 72 
часа од барањето за интервенција од корисникот на апаратурата на самото 
место или во сервисниот центар (член 16 алинеја 4).
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Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) 
на овој член.

Член 22

За прекршоците од член 21-б став 1 на овој закон за правното лице и 
трговец поединец може да се изрече привремена забрана за вршење на 
одделна дејност во траење 30 дена.

За прекршоците од член 21-б на овој закон за одговорното лице кај правното 
лице и за даночниот обврзник - физичко лице може да се изрече забрана на 
вршење должност односно забрана на вршење на дејност во траење од 30 
дена.


