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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 регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 
185/11, 06/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), се уредува 
воведување и користење на фискален систем на опрема за регистрирање на 
готовински плаќања.

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

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 обврзник физичко лице затоа што во другите 
членови од овој закон се пропишани обврски за плаќање на глоба.

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

Предлогот на закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински 
плаќања нема да предизвика фискални импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

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

За спроведување на Предлогот на законот за изменување на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања  не е потребно обезбедување финансиски 
средства.

V.СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА :

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон,  предлагаме 
согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
Предлогот на закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински 
плаќања, да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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 ,129/15,154/15 и 
23/16), во членот 20-а  став 4 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, но не подолго од 15 дена.“

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОН  ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ:

Со членот 1 се врши измена во членот 20-а од постоечкиот закон а се однесува 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 дејноста 
да плати казна и други давачки кон државата.

Во членот 2 е регулирано стапувањето во сила на предлог Законот.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 
ПЛАЌАЊА КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 

                                                         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.

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


