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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, 13/14, 116/15, 
129/15, 199/15 и 23/16) е воведен персоналниот данок на доход и е уредeн начинот на 
оданочување на доходот на граѓаните. Персоналниот данок на доход се плаќа годишно на 
збирот на нето приходите од сите извори, освен на приходите што се изземени од 
оданочување со овој закон.

Со оглед на потребата од понатамошно допрецизирање, појаснување и разработка на 
одредбите на законот во насока на олеснување на практичното спроведување на законските 
одредби и намалување на административниот товар на даночните обврзници и на Управата 
за јавни приходи, како и унапредување и олеснување на начинот на плаќање на персоналниот 
данок на доход се предлагаат измени и дополнувања на дел од одредбите на Законот.

Имено со Предлогот на Законот се врши допрецизирање на одредбите кои ги 
уредуваат: видовите на приходи кои подлежат на оданочување со персонален данок на доход; 
видовите на примања кои се ослободени од обврската за плаќање на овој данок; 
пресметувањето и плаќањето на персоналниот данок на доход како и роковите за донесување 
на решенија за утврдениот данок.

Во насока на намалување на административниот товар на даночните обврзници и на 
Управата за јавни приходи, како и унапредување и олеснување на начинот на плаќање на 
персоналниот данок на доход се предлагаат повеќе измени на Законот согласно Проектот на 
Управата за јавни приходи “Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на 
персонален данок на доход за физички лица” финансиран од ИПА фондовите.

Имено се предлага исплатувачите на приходите, преку електронски систем до 
Управата за јавни приходи да доставуваат пресметка на аконтациите на данокот на доход 
коишто треба да ги платат при исплата на приходите на граѓаните. Управата за јавни приходи 
ќе врши контрола на точноста на пресметката на персоналниот данок на доход пред 
исплатата на приходот, ќе ги генерира налозите за плаќање на данокот и по електронски пат 
ќе ги доставува до носителите на платен промет. 

Исто така се предлага Управата за јавни приходи врз основа на податоците со кои 
располага за остварените приходи на даночните обврзници и пресметаниот данок,  да 
изготвува пополнета годишна даночна пријава за секој даночен обврзник. Обврската на 
даночниот обврзник ќе биде само да ја потврди или корегира пополнетата годишна даночна 
пријава.

Согласно горенаведеното предлагаме да се извршат измени и дополнувања на  
одредбите од Законот за персоналниот данок на доход.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Целта на предложените законски измени и дополнувања е да се олесни начинот на 

пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход и да се скрати времето за 
утврдување на годишниот данок на доход, така што исплатувачите на приходи ќе поднесуваат 
пресметка до Управата за јавни приходи по пат на пренос на податоци во електронска форма 
за исплатените приходи и данок, а Управата ќе генерира и ќе доставува пополнета годишна 
даночна пријава до даночните обврзници.

Предложените законски измени имаат за цел допрецизирање, појаснување и 
разработка на одредбите на Законот во однос на: видовите на приходи кои подлежат на 
оданочување со персоналниот данок на доход, особено во делот на оданочување на 
приходите од продажба на земјоделски производи; видовите на приходи кои се ослободени од 
оданочување; начинот на пресметувањето и плаќањето на персоналниот данок на доход, како 
и роковите за донесување на решенија за утврдениот данок и за враќање на повеќе платениот 
данок.
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Предложените измени и дополнувања ги содржат следниве решенија: 

-  дефинирање на приходите од продажба на сопствени земјоделски производи  како 
посебна категорија на приходи кои подлежат на обврската за плаќање на персонален данок на 
доход и оданочување на овие приходи по одбивка;

- доуредување на одредбата од Законот во која се наведени видовите на примања на 
кои не се плаќа персоналниот данок на доход;

- пропишување на обврска за исплатувачот на приходите, пред секоја исплата, по 
електронски пат до Управата за јавни приходи да поднесе пресметка (пресметка по лица-
приматели на приходи за бруто износот на приходите, пресметаниот персонален данок на 
доход и нето износот на приходи), врз основа на која Управата за јавни приходи ќе генерира 
налог за плаќање на персоналниот данок на доход;

- пропишување на обврска за Управата за јавни приходи да изготви пополнета  годишната 
даночна пријава за секој даночен обврзник и да ја достави истата до обврзникот најдоцна до 
30 април наредната година; 

- пропишување на обврска за даночниот обврзник да ја потврди или корегира пополнетата 
годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај;

- укинување на обврската за исплатувачите на приходи за поднесување на годишни 
извештаи за исплатените приходи и данок во годината;

- доуредување на видовите на капитални добивки кои се ослободени од плаќање на 
персонален данок на доход;

-уредување на начинот на пресметување на месечните аконтации за обврзниците кои за 
првпат ќе за почнат да остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност;

- допрецизирање на употребената терминологија и начинот на користење на правото за 
намалување на пресметаниот данок за набавените фискални апарати;

- доуредување на законските одредби поврзани со „другите приходи“ како еден од 
видовите на приходи кои подлежат на оданочување; и

-  доуредување  на законските одредби во делот на роковите за плаќање на утврдениот 
данок.

Предлог законот се заснова на истите начела врз кои се заснова Законот за 
персоналниот данок на доход.

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

Предлогот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход 
не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

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

За спроведувањето на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот 
за персоналниот данок на доход не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту 
материјални обврски за одделни субјекти.

V.СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

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 законот да се 
донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ - 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“ број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 
120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 
187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16), во членот 3 став 1  по точката 2) се додава нова 
точка 3) која гласи:

„3) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи;”
Точките  3), 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 4), 5), 6), 7), 8) и 9).

Член 2

Во членот 6 по точката 13) се додаваат две нови точки 13-а) и 13-б) кои гласат:
„13-а) помош за претрпени штети настанати од елементарни непогоди и други 

вонредни настани исплатени од Буџетот на Република Македонија и буџетите на Градот 
Скопје и единиците на локалната самоуправa;

13-б) финансиска помош на физички лица која се користи за лекување во земјата или 
во странство, во висина на реалните трошоци на лекувањето, документирани со сметки на 
здравствените установи кои го извршиле лекувањето;“

Точката 24-а) се менува и гласи:
„надоместок за учество на лице во органите за спроведување на избори и други форми 

на непосредно изјаснување на граѓаните, како и надомест за работа во врска со пописот на 
населението;“

Во точката 27) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката 28) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се 

додаваат три  нови точки 29), 30) и 31) кои гласат: 
„29) надоместоци на трошоци за сместување (ноќевање или ноќевање со појадок) и 

превоз за лица кои не се вработени кај исплатувачот, а кои се ангажирани за извршување на 
работа кaј исплатувачот во функција на неговата дејност врз основа на документи за 
направените трошоци;

30) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници 
или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на организација основана 
согласно со Законот за здруженија и фондации, врз основа на документи за направените 
трошоци и

31) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за членови на синдикатот 
кои се учесници или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на 
синдикатот и  примања на членови на синдикатот исплатени од средствата на синдикатот 
согласно Статут, програма и одлуки на органите на синдикатот.“

Член 3 

Членот 29 се менува и гласи:
„Обврзник на данокот на доход за приходите од самостојна дејност  е  трговец 

поединец, физички лица кои вршат земјоделска дејност и се запишани во соодветен регистар, 
лица кои  вршат  занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања, кои 
остваруваат приходи од вршење на дејност од членот 28  на овој закон.”
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Член 4

Во членот 30-к став 5 зборовите: „одобрен систем за регистрирање на готовинските 
плаќања” се заменуваат со зборовите: „фискален систем на опрема, односно фискална 
апаратура и интегриран автоматски систем за управување”.

Ставовите  6, 7  и 8  се менуват и гласат:
„Правото од ставот 5 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за 

јавни приходи по поднесено барање до 20 јануари наредната година, по годината за која 
барањето се поднесува.

Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на 
барањето од ставот 6 на овој член за издавање на одобрение за намалување на 
пресметаниот данок на доход, да постапи по барањето.

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 5 на овој член не го искористи 
до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.“

Во ставот 9 бројот „8“ се заменува со бројот „6“.

Член 5

Во член 31 ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.
Во ставот 4 кој станува став 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „или во рок од 15 дена од денот на регистрација во соодветен  регистар, или пред 
отпочување на вршење на дејноста.“

Ставот 5 станува став 4.
Ставот 6 кој станува став 5  се менува и гласи: 
„Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало е 

должен на органот за јавни приходи да му доставува извештај за корисниците на продажните 
места на зелените пазари, најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која 
се врши утврдување на данокот.“

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„За секоја промена на корисниците на продажните места на зелените пазари, трговецот 

кој организира зелен пазар е должен на органот за јавни приходи да му го доставува 
извештајот од ставот 5 на овој член најдоцна до 10 во месецот кој следи по месецот за кој се 
однесува промената.“

Ставот 7 се менува и гласи:
„Формата и содржината на извештајот од ставот 5 на овој член ги пропишува 

министерот за финансии.“

Член 6

По членот 31 се додава нов наслов кој гласи: „3-а. Приходи од продажба на сопствени 
земјоделски производи ”.

Член 7

Членот 31-а се менува и гласи:
„Обврзник на данок на доход за приходи од продажба на сопствени земјоделски 

производи е физичко лице кое остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски 
производи на исплатувачи кои водат деловни книги и на физички лица надвор од продажни 
места на зелени пазари, а кое не се оданочува согласно членот 29 на овој закон.

Oбврзникот од ставот 1 на овој член чиј вкупен приход во годината го надминува 
износот од 1.000.000 денари, должен е најдоцна до 15–ти јануари наредната година да се 
регистрира за вршење на дејност согласно закон.

Основа за пресметување на данокот за приходите од ставот 1 на овој член претставува 
разликата помеѓу остварениот вкупен приход и признатите нормирани трошоци во висина од 
80%.”
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Член 8
По  членот 31-а се додава нов член 31-б кој  гласи: 

„Член 31-б
Обврзникот на данокот на доход кој остварува приходи од продажба на сопствени 

земјоделски производи  на  продажни места на зелени пазари, а не се оданочува согласно 
одредбите од членот 29 на овој закон, се оданочува според паушално утврден нето приход.

Паушалниот нето приход од ставот 1 на овој член го утврдува органот за јавни приходи 
врз основа на висината на закупнината на продажното место на зелениот пазар и големината 
на нето приходот на обврзникот кој под исти или слични услови врши иста или слична 
дејност.”

Член 9
Членот 35 се брише.

Член 10
Членот 45 се брише.

 Член 11
Членот 46 се брише

.

Член 12

Во членот 53 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
 „- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат по пат на денационализација;“.

Член 13

Членот 55-а  се менува и гласи:
„Други приходи во смисла на овој закон се сите приходи кои не се сметаат за приходи 

на физичките лица од членот 3 став 1 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој закон, не се 
изземени од оданочување со одредбите од член 6 на овој закон, и не се оданочени по друг 
основ. 

 Како други приходи, во смисла на овој закон се сметаат и приходите остварени со 
електронска трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од интернет маркетинг 
услуги и приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад.

 Обврзник на данокот на доход е физичко лице кое  остварува други приходи.
 Основа за пресметување на данокот на други приходи од овој член е нето приходот кој 

се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина од 35%.“

Член 14
Членот 58 се брише.

Член 15

Во членот 59 став 1 зборовите: „и обврзниците од земјоделска дејност кои се 
оданочуваат според вистински приход” се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:
„Обврзниците на данок на доход од членовите 31, 31-а и 31-б на овој закон  не се 

должни да водат деловни книги.“

Член 16

Насловот по членот 67 се менува и гласи: „2. Даночна пријава и  пресметка”.

Член 17
Членот 68 се менува и гласи:
„Органот за јавни приходи изготвува пополнета годишна даночна пријава за даночниот 
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обврзник, за доходот што го остварил во годината за која што се утврдува данокот. 
Пополнетата годишна даночна пријава, од ставот 1 на овој член, органот за јавни 

приходи ја доставува до даночниот обврзник најдоцна до 30 април наредната година. 
Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од 

пополнетата годишна даночна пријава од ставот 1 на овој член или да ја корегира пријавата 
најдоцна до 31 мај.

 Доколку даночниот обврзник не ја потврди или корегира пополнетата годишна даночна 
пријава во рокот од ставот 3 на овој член, пополнетата годишна даночна пријава се смета за  
потврдена.

Формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на 
персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна 
пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на 
даночниот обврзник, ги пропишува министерот за финансии.

Обврзникот кој остварува приходи од самостојна дејност и кој води деловни книги е 
должен, по истекот на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 март наредната 
година, да поднесе годишна пресметка за искажаниот финансиски резултат и даночен биланс. 

Доколку обврзникот од ставот 6 на овој член работел пократок период во една 
календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел и за 
истиот период треба да состави годишен даночен биланс.“

Член 18
Членот 69 се брише.

Член 19
Членот 70 се брише.

Член 20

Членот 71 се менува и гласи: 
 „Обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување со 

данок на доход врз основа на овој закон е должен да поднесе пресметка на аконтација на 
данок и докази до органот за јавни приходи за:

1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп или 
подзакуп на физичко лице до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е склучен 
договорот;

2) приходи од имот и имотни права остварени од издавање на имот во закуп и подзакуп 
на физички лица во случаи кога  времетраењето на закупот  е пократко од 31 ден во еден 
месец, до 10-ти во месецот кој следи по месецот на издавање; 

3) капитални добивки од продажба:
     - на хартии од вредност и учество во капитал до 10-ти во месецот кој следи по месецот 
во кој е извршена продажбата и
     - на недвижен имот до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е заверен 
договорот за купопродажба,

4) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно 
конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви 
претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го 
утврдува и уплатува данокот, и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките 
лица од членот 3 став 1  точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој закон, до 10-ти во месецот за 
приходите остварени во претходниот месец и

5) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор 
од продажни места на зелени пазари до 10-ти во месецот за приходите остварени во 
претходниот месец.

Пресметката од ставот 1 на овој член обврзникот ја доставува по пат на пренос на 
податоци во електронска форма. 

 Пресметката на аконтацијата на данокот на доход од ставот 1 на овој член  ја 
одобрува органот за јавни приходи.

Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход,  
формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка 
за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.“
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Член 21
Членот  72 се брише.

Член 22
Членот  73 се брише 

Член 23
Членот 74 се менува и гласи:
„Обврзникот - нерезидент поднесува пресметка за секој од приходите што ги остварува, 

а за кои не е предвидено плаќање на данок на доход по одбивка.
Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход,  

формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка 
за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.“

Член 24

Во членот 75  став 1  по точката 1) се додава нова точка 2) која гласи:
„2) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, ако исплатувачот на 

приходите води деловни книги;“
Точките 2), 3), 4) и 5) стануваат точки 3), 4), 5) и 6).
Во точката 6) која станува точка 7) зборовите: “за кои данокот на доход не се утврдува 

со решение на органот за јавни приходи” се бришат.

Член 25

Членот 77 се менува и гласи:
„ Исплатувачот од членот 76 на овој закон, пред секоја исплата на приходите на кои 

аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, е должен до органот за јавни приходи да 
достави пресметка за бруто приходот, одбитоците,  пресметаниот данок по одбивка и нето 
приходот за исплата, за секој обврзник поединечно.

 По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачите на добивки од посебните игри на 
среќа се должни до органот за јавни приходи да достават пресметка за бруто приходот и 
пресметаниот данок по одбивка за секој обврзник поединечно, кој остварил добивки од 
посебните игри на среќа најдоцна наредниот ден по денот на исплатата на приходот.

Пресметката од ставовите 1 и 2 на овој член, се доставува по пат на пренос на 
податоци во електронска форма. 

Пресметката од ставот 1 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се 
изврши плаќањето на данокот и исплатата на нето приходот кај носителот на платниот 
промет.

Пресметката од ставот 2 на овој член ја одобрува органот за јавни приходи, пред да се 
изврши плаќањето на данокот кај носителот на платниот промет.

Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход,  
формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка 
за приход и данок ги пропишува министерот за финансии.

По исклучок на ставот 1 на овој член, обврзникот за пресметка и уплата на 
персоналниот данок од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност 
на работодавачот е должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој обврзник за 
плаќање за соодветниот месец и податоците за пресметана плата или дел од плата, 
надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до органот за 
јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за претходниот месец по електронски пат на 
образец пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од 
задолжително социјално осигурување. 

Исплатувачот од членот 76 на овој закон е должен на обврзникот при секоја исплата да 
му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот и платените придонеси.

Органот за јавни приходи по службена должност прибавува податоци од други субјекти 
кои се од значење за утврдување на данокот, а се однесуваат на остварени приходи на 
физички лица.“

Член 26
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Насловот пред членот 82 се менува и гласи: „б) Аконтација на данокот што ја 
пресметува и плаќа обврзникот“.

Член 27

Во член 82 ставот 1 се менува и гласи:
„Аконтацијата на данокот на доход што ја пресметува обврзникот се плаќа за следните 

приходи:
1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање под закуп или подзакуп на 

физички лица;
2) капитални добивки;
3) приходи остварени од странство, лични примања од дипломатски, односно 

конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви 
претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го 
утврдува и уплатува данокот, и други приходи кои не се сметаат за приходи на физичките 
лица од членот 3 став 1 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој закон и

4) приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица 
надвор од продажни места на зелени пазари.“

Член 28

Членот 84 се брише.

 Член 29

Членот 85 се брише.

Член 30

  Членот  85-а се брише.

Член 31
Членот 87 се менува и гласи:
„Пресметаниот данок на доход во пополнетата годишна даночна пријава од членот 68 

став 3 на овој закон, се смета за утврдена обврска по која треба да се изврши плаќање во 
рокот пропишан со членот 102 на овој закон.“

Член 32

Во член 88 ставот 2 се брише.

Член 33

Членот 89 се брише.

Член 34

Членот 90 се менува и гласи: 
„ Доколку органот за јавни приходи не ја одобри корекцијата на пополнетата годишна 

даночна пријава доставена од обврзникот од членот 68 на овој закон, данокот на доход го 
утврдува органот за јавни приходи со решение.

Решението од ставот 1 на овој член органот за јавни приходи е должен да го донесе 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на корегираната пополнета годишна даночна 
пријава.

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31 на овој закон, 
органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари во годината која следи 
по годината во која е поднесено барањето од членот 31 став 3 на овој закон, односно најдоцна 
до крајот на месецот кој следи по месецот за обврзници кои отпочнуваат со вршење на  
дејност.  

Решението за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31-б на овој закон, 
органот за јавни приходи е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари врз основа на 
извештајот од членот 31 став 5 на овој закон или најдоцна до крајот на месецот кој следи по 
месецот за кој се однесува промената во извештајот од членот 31 став 6 на овој закон.
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Решението за аконтација на данок, за пресметките од членот 71 на овој закон кои нема 
да бидат одобрени, органот за јавни приходи е должен да го донесе во рок од 30 дена од 
приемот на пресметката, врз основа на службените податоци со кои располага за целите на 
утврдување на даночната обврска.“

Член 35

Членот 97 се менува и гласи:
„Аконтација на данокот на доход утврден во одобрените пресметки се плаќа најдоцна 

до 15-ти  во месецот за претходниот месец за:
-  приходите остварени од странство, 
- личните примања остварени од дипломатски, односно конзуларни претставништва 

на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат 
дипломатски имунитет, на кои данокот не е пресметан и платен  по одбивка, 

- приходите од имот и имотни права на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по 
одбивка,

-  капиталните добивки,
- приходите од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица 

надвор од продажни места на зелени пазари и
- другите приходи на кои данокот не е пресметан и платен  по одбивка.

Данокот на приходот остварен во странска валута се пресметува во денарска 
противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на 
остварување на приходот.

Аконтација на данокот на доход утврдена со решение на органот за јавни приходи се 
плаќа за:

- приходите остварени од обврзниците од членот 31 став 1 и членот 31-б на овој 
закон до 15-ти во месецот за претходниот месец,

- приходите од имот и имотни права до 15-ти во месецот за претходниот месец,
- приходите од капитални добивки во рок од 15 дена од денот на доставување на 

решението и
- приходите прикажани во неодобрените пресметки од членот 71 на овој закон во рок 

од 15 дена од денот на доставување на решението.“

Член 36
Во членот 97-а ставот 1 се менува и гласи:
„Месечната аконтација на персоналниот данок на доход за приходите од самостојна 

дејност се плаќа во износ од една дванаесттина од пресметаниот данок во годишниот даночен 
биланс, за претходната година.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Обврзникот кој отпочнува да врши самостојна дејност месечните аконтациите на 

персоналниот данок на доход за првата година ги плаќа на основица од 50% од просечна нето 
плата по работник во Република Македонија објавена во јануари во тековната година според 
податоците на Државниот завод за статистика.“

Ставовите  2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 37
Членот 102 се менува и гласи:
„Обврзникот на данокот на доход за приходите остварени од самостојна дејност е 

должен разликата меѓу уплатената аконтација и  пресметаниот данок на доход да ја уплати во 
рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишниот даночен биланс.

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја плати утврдената обврска на данок на 
доход од членот 87 на овој закон најдоцна до 30 јуни во тековната година.

Обврзникот на данокот на доход е должен разликата помеѓу утврдената обврска на 
данок на доход од членот 87 на овој закон и износот утврден со решение на органот за јавни 
приходи од членот 90 став 1 на овој закон да ја плати во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението.

Ако  обврзникот  на  данокот  во  вид  на  аконтација  платил  поголем  износ  на  данок  
од  износот  што  бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање 
на повеќе платениот износ при корегирањето, односно потврдувањето на пополнетата 
годишна даночна  пријава.
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Органот за јавни приходи е должен на барање на даночниот обврзник  да изврши 
враќање на повеќе платениот данок на доход на обврзникот  во  рок  од  60  дена.“

Член 38
Во членот 144-а став 1 точката 1) се менува и гласи:
„не поднесе пресметка, даночен биланс и барање за паушално оданочување во 

пропишаниот рок (членови 31, 68 и 71);“
Член 39

Во членот 145-а  став 1 зборот „годишен” се брише.

Член 40

Во членот 145-в   став 1 зборовите: „ членовите 13 став 4, 30-к став 8, 31 став 2, 75-б 
став 4 и 90 ставови 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „член 13 став 4, член 30-к став 7, член 
75-б став 4 и член 90 ставови 2, 3, 4 и 5“.

Член 41

Пресметката и пријавувањето на приходите остварени до 31 декември 2017 година 
заради пресметување на персоналниот данок на доход за 2017 година ќе се врши согласно 
одредбите од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република 
Македонија“ број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 
120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 
187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 и 23/16).

Член 42

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало заради 
пресметување на персоналниот данок на доход за 2018 година е должен на органот за јавни 
приходи да му достави извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари 
најдоцна до 15 јануари 2018 година.

Член 43

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

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 дополнување на членот 3 од Законот така што се 
предлага приходите од продажба на сопствени земјоделски производи да се утврдат како 
посебна категорија на приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на 
доход.

Со членот 2 се врши дополнување на членот 6 од Законот кој ги уредува видовите на 
примања на кои не се плаќа данок. Конкретно се предлага да не се плаќа персонален данок на 
доход на: помошта за претрпени штети настанати од елементарни непогоди и други вонредни 
настани  исплатени од Буџетот на Република Македонија и буџетите на Градот Скопје и 
единиците на локалната самоуправа; финансиската помош за лекување во земјата или во 
странство, во висина на реалните трошоци на лекувањето, документирани со сметки на 
здравствените установи кои го извршиле лекувањето; надоместоците за учество во органите 
за спроведување на избори и други форми на непосредно изјаснување на граѓаните, како и 
надомест за работа во врска со пописот на населението; надоместоците на трошоците за 
сместување и превоз за лица кои немаат статус на вработени кај исплатувачот, а се 
ангажирани од негова страна за извршување на работи кои се во функција на неговата 
дејност; надоместоците на трошоците за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници 
или ангажирани на настани организирани во рамки на активностите на организација основана 
согласно со Законот за здруженија и фондации како и надоместоците на трошоци за 
сместување, храна и превоз за членови на синдикатот кои се учесници или ангажирани на 
настани организирани во рамки на активностите на синдикатот и примањата на членови на 
синдикатот исплатени од средствата на синдикатот согласно Статут, програма и одлуки на 
органите на синдикатот. 

Со членот 3 се допрецизира одредбата која го регулира обврзникот на персоналниот 
данок на доход за приходите од самостојна дејност.

Со членот 4 се врши промена на начинот на остварување на правото за намалување на 
пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати со поднесување на барање до 
Управата за јавни приходи до 20 јануари наредната година, по годината за која се поднесува 
барањето.  

Со членот 5 се вршат измени на одредбите од членот 31 од Законот. Имено се 
предлага да се избрише одредбата од ставот 2 на овој член од причина што во членот 90 од 
Законот  се уредува рокот во кој Управата за јавни приходи постапува по поднесеното барање 
за паушално оданочување преку донесување на решението за утврдување на данокот. Исто 
така се предлага и измена на постојниот рок во кој трговецот кој организира зелен пазар е 
должен на Управата за јавни приходи да и достави извештај за корисниците на продажните 
места на зелените пазари, а се пропишува обврска за секоја настаната промена на 
корисниците на продажните места на зелените пазари, трговецот кој организира зелен пазар 
да и доставува извештај на Управата за јавни приходи најдоцна до 10 во месецот кој следи по 
месецот за кој се однесува промената.

Со членот 6 одредбите од Законот се дополнуваат со  нов наслов кој гласи: “3-а. 
Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи” со оглед на тоа дека истите се 
пропишани како еден од видовите на приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот 
данок на доход. 
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Со членот 7 се предлагаат измени на членот 31-а од Законот, во насока на уредување 
на обврзникот на данокот на доход за приходите од продажба на сопствени земјоделски 
производи и основата за пресметување на данокот за овој вид на приход. Со истиот се 
пропишува и обврска за обврзниците кои во текот на годината ќе остварат приходи од 
продажба на сопствени земјоделски производи повисоки од 1.000.000 денари, по истекот на 
годината најдоцна до 15–ти јануари наредната година, да  регистрираат дејност во еден од 
облиците за вршење на дејност согласно закон, што подразбира да го плаќаат данокот како 
останатите лица кои остваруваат приходи од самостојна дејност (на вистинскиот нето приход 
утврден како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи утврдени во деловните 
книги).

Со членот 8 се додава нов член 31-б во Законот со кој се уредева дека обврзникот на 
данокот на доход кој остварува приходи од продажба на сопствени земјоделски производи  на  
продажни места на зелени пазари, а не се оданочува согласно одредбите од членот 29 од 
законот, да се оданочува според паушално утврден нето приход. При тоа паушалниот нето 
приход го утврдува Управата за јавни приходи врз основа на висината на закупнината на 
продажното место на зелениот пазар и големината на нето приходот на обврзникот кој под 
исти или слични услови врши иста или слична дејност.

Со членовите  9, 10 и 11  од Предлог законот се предлага да се избришат членовите 
35, 45 и 46 од Законот поради  тоа што одредбите од овие членови не се применливи во 
пракса. 

Со членот 12 се врши доуредување на одредбите од членот 53 од Законот кои ги 
регулираат видовите на капитални добивки кои се ослободени од плаќање на персонален 
данок на доход. Имено се предлага да не се плаќа персонален данок на капиталната добивка 
остварена од продажба на имот стекнат пат на денационализација.

Со членот 13 се предлага да се изврши појаснување на опфатот на терминот „други 
приходи“ во членот 55-а од Законот, така што третман на други приходи ќе имаат приходите 
остварени со електронска трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од 
интернет маркетинг услуги и приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад.

Со членот 14 се предлага бришење на членот 58 од Законот поради предложените 
измени во членот 31-а од законот, а и поради тоа што обврската на Управата за јавни приходи 
да води регистар на даночни обврзници веќе е пропишана со Законот за даночна постапка.

Со членот 15 се предлагаат измени во ставот 1 од членот 59 од Законот кои се се од 
техничка природа, а во ставот 2 од истиот член се врши допрецизирање на обврзниците кои 
не водат деловни книги. 

Со членот 16 се менува насловот по членот 67 од Законот  и се предлага истиот да 
гласи: „2. Даночна пријава и пресметка“.

Со членот 17 се предлага измена на членот 68 од законот со кој се пропишува законски 
основ Управата за јавни приходи да изготвува пополнета годишна даночна пријава за 
остварените приходи на даночните обврзници во годината. Пополнетата годишна даночна 
пријава Управата за јавни приходи ќе ја доставува до  даночните обврзници најдоцна до 30 
април наредната година, а даночните обврзници ќе имаат обврска да ја потврдат или 
корегираат пополнетата годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај. Доколку даночните 
обврзници не ја потврдат или корегираат даночната пријава во утврдениот рок, ќе се смета 
дека се согласуваат со податоците за приходите и данокот пополнети од страна на Управата 
за јавни приходи.

Со предложениот начин на изготвување и доставување на пополнетата годишна 
даночна пријава најголема корист ќе имаат даночните обврзници, бидејќи истите ќе се 
ослободат од товарот за пополнување на пријавата, нејзино физичко доставување во 
просториите на Управата за јавни приходи и нема да трошат време за пополнување на 
даночната пријава, ниту средства за професионални изготвувачи (доколку користат вакви 
услуги).

Позитивни придобивки од изготвувањето на пополнета годишна даночна пријава ќе 
има и Управата за јавни приходи преку намалување на административните трошоци 
поврзани со утврдувањето на персоналниот данок, а значително ќе се скрати и 
времетраењето на процесот на утврдување на данокот, со оглед на тоа дека нема да се 
врши споредба на податоците за остварените приходи пријавени од страна на обврзниците 
со податоците пријавени од страна на исплатувачите. На овој начин ќе се намалат и 
грешките во утврдувањето на персоналниот данок, како и времето и трошоците на Управата 
и на даночните обврзници за нивно отстранување.
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Со членовите 18 и 19 се предлага да се избришат одредбите од членовите 69 и 70 од 
Законот поради предложените измени на одредбите од членот 68 од Законот поврзани со 
изготвувањето и доставувањето на пополнета годишна даночна пријава.

Со членот 20 се предлага измена на членот 71 од Законот, така што во истиот се 
наведуваат видовите на приходи за кои обврзникот е должен да достави пресметка на 
аконтацијата на данокот до Управата за јавни приходи.

Со членовите 21 и 22 се предлага да се избришат членовите 72 и 73 од Законот, 
поради предложените измени на одредбите од членовите 68 и 71 од Законот.

Со членот 23 се врши измена на одредбата од членот 74 од Законот поради 
предложените измени на одредбите од членовите 68 и 71 од Законот.

Со членот 24  се врши дополнување на членот 75 од Законот, со тоа што приходите од 
продажба на сопствени земјоделски производи се додаваат меѓу останатите видови на 
приходи за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка. Имено со цел да се олесни 
плаќањето на персоналниот данок на доход и да се намали административниот товар, како на 
даночните обврзници кои се занимаваат со земјоделска дејност, така и на Управата за јавни 
приходи, се предлага лицата кои во текот на годината ќе остварат приходи од продажба на 
сопствени земјоделски производи до 1.000.000 денари, да го плаќаат персоналниот данок на 
доход по одбивка, што подразбира дека исплатувачите при исплатата на приходите на лицата 
во нивно име и за нивна сметка ќе го пресметаат и платат персоналниот данок на доход. На 
овој начин се менува постојното законско решение согласно кое лицата кои остваруваат 
приходи од земјоделска дејност кои не го надминуваат износот од 1.300.000 денари, го 
плаќаат персоналниот данок на доход според паушално утврден приход и имаат обврска 
секоја година до Управата за јавни приходи да поднесуваат барање за остварување на 
правото на паушално оданочување. 

Со членот 25 се предлагаат измени на одредбите од членот 77 од Законот. Имено, за 
целите на изготвување на пополнетата годишна даночна пријава за остварените приходи на 
даночните обврзници, како и за олеснување на начинот на плаќање на персоналниот данок на 
доход и скратување на времето за плаќање на данокот, се предлага исплатувачот на 
приходите на кои аконтацијата на персоналниот данок на доход се плаќа по одбивка, пред 
секоја исплата, до Управата за јавни приходи по електронски пат да доставува пресметка за 
бруто приходот, пресметаниот данок по одбивка и нето приходот за исплата на обврзникот. 
Доставената пресметка ќе ја контролира и одобрува Управата пред исплатата на приходот, по 
што ќе генерира налог за плаќање на персоналниот данок на доход и за исплата на нето 
приход по лице. Генерираните налози за плаќање на данокот, Управата ќе ги доставува до 
носителите на платниот промет по електронски пат.

На овој начин во практичното работење на фирмите-исплатувачи на приходи ќе се 
олесни и скрати постапката за пресметка на данокот на доход кој се плаќа по одбивка, ќе се 
олесни и скрати постапката за изготвување на налози за плаќање на данок и налози за 
исплата на нето приходите по лице, ќе се елиминира можноста за настанување на грешки при 
уплатата на данокот и можноста за појава на непрокнижени или погрешно прокнижени уплати 
на данокот.

Предложениот начин на плаќање на персоналниот данок на доход за приходите кои се 
оданочуваат по одбивка (лични примања; приходи од авторски права и права од индустриска 
сопственост; приходи од продажба на сопствени земјоделски производи; приходи од капитал; 
приходи од имот и имотни права; добивки од игри на среќа и други приходи) е сличен со 
сегашниот начин на плаќање на данокот на платата на вработените, со оглед на тоа дека пред 
исплатата на бруто платата, исплатувачите-работодавачи поднесуваат МПИН-пресметка, по 
која Управата за јавни приходи генерира налог за плаќање на придонесите и персоналниот 
данок на доход и исплата на нето износот на плата за секој вработен. 

Електронското доставување на налозите за плаќање на данокот ќе придонесе за 
олеснување на начинот на плаќање на персоналниот данок на доход и скратување на 
потребното време за плаќање на даноците.

Со оглед на тоа дека преку доставувањето на пресметката пред секоја исплата на 
приходот, Управата за јавни приходи ќе има податоци за висината на приходите и 
персоналниот данок на доход, се предлага да се укине постојната обврска за исплатувачите 
на приходот, по истекот на секоја година, а најдоцна до 31 јануари наредната година да 
подготвуваат и доставуваат до Управата за јавни приходи годишен извештај за бруто 
остварените приходи на обврзникот, за пресметаниот и платениот данок  по одбивка и вкупно 
исплатените нето приходи, како и годишен извештај за исплатените приходи при откуп на 
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цврст отпад и месечен извештај за исплатените приходи-добивки од игри на среќа и за 
пресметаниот и платен данок по одбивка.

Поднесувањето на пресметката за исплатените приходи и пресметаниот данок на доход по 
електронски пат со користење на клиентскиот софтвер на Управата за јавни приходи, ќе 
придонесе за намалување на административните процедури кај исплатувачите на приходите и 
нивните трошоци поврзани со пресметувањето и плаќањето на данокот.

Со процесот на доставување на пресметките по електронски пат Управата за јавни 
приходи во реално време ќе располага со податоци за остварените приходи на граѓаните, кои 
понатаму може да послужат за остварување на одредени права на граѓаните во постапки пред 
различни субјекти. Со истиот ќе се подобри и капацитетот на Управата за мониторинг на 
оданочувањето на физичките лица, како и подобрување на квалитетот на услугите кон трети 
лица.

Со членот 26 се менува насловот пред членот 82 од Законот и се предлага истиот да 
гласи: „б) Аконтација на данокот што ја пресметува и плаќа обврзникот“.

Со членот 27 се прецизираат видовите на приходи наведени во членот 82 од Законот 
за кои аконтацијата на данокот на доход ја пресметува и плаќа обврзникот.

Со членовите 28, 29 и 30  се предлага да се избришат членовите 84, 85 и 85-а од 
Законот поради предложените измени на одредбите на членот 82 од Законот.

Со членот 31 се врши измена на членот 87 и во истиот се уредува дека  пресметаниот 
данок на доход во пополнетата годишна даночна пријава се смета за утврдена обврска по која 
треба да се изврши плаќање во рокот пропишан со членот 102 од Законот.

Со членот 32 се предлага да се избрише ставот 2 од членот 88 од Законот поради тоа 
што истот не е применлив во пракса.

Со членот 33 се предлага да се избрише членот 89 од Законот поради предложените 
измени на одредбите на членот 68 од Законот поврзани со пополнетата годишна даночна 
пријава.

Со членот 34 се врши измена на членот 90 од Законот во насока на пропишување на 
роковите во кои Управата за јавни приходи е должна да донесе решение за утврдување на 
данокот.
Со членот 35 се предлага измена на членот 97 од Законот со која се уредуваат роковите во 
кои е потребно да се плати аконтација на данокот на доход за соодветниот вид на приход. 

Со членот 36 се предлага во членот 97-а од Законот да се доуредени начинот на 
пресметување на месечните аконтации за обврзниците кои за првпат ќе за почнат да 
остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност.

Со членот 37 се предлага измена на членот 102 од Законот во насока на прецизирање 
на рокот во кој обврзникот е должен да ја плати разликата меѓу уплатената аконтација и  
пресметаниот данок на доход  како и разликата помеѓу утврдената обврска на данок на доход 
од членот 87 од Законот и износот утврден со решение на Управата за јавни приходи од член 
90 став 1 на овој закон. Исто така се пропишува и можност за обврзникот кој во  вид  на  
аконтација  платил  поголем  износ  на  данок  од  износот  што  бил должен да го плати, да 
бара враќање на повеќе платениот износ од Управата за јавни приходи со означување на 
соодветно поле во пополнетата годишна даночна  пријава.

Со членот 38 се врши допрецизирање на одредбата од 144-а, став 1, точка 1)  од 
Законот согласно предложените измени на одредбите од членовите 31 ,68 и 71 од Законот.

Со членот  39 се предлага техничка измена во ставот 1 од членот 145-а од Законот.
Со членот 40 се предлага техничка измена на одредбата од членот  145-в од Законот.
Со членот 41 се предлага преодна одредба со која се уредува дека пресметката на 

персоналниот данок на доход и пријавувањето на приходите остварени до 31 декември 2017 
година ќе се врши согласно одредбите од Законот за персоналниот данок на доход („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 
96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 
116/15, 129/15, 199/15 и 23/16).

Со членот 42 се предлага преодна одредба со која се пропишува обврска за трговецот 
кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало до Управата за јавни 
приходи да достави извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари, 
најдоцна до 15 јануари 2018 година, од причина што без истата Управата за јавни приходи 
нема да има податоци за корисниците на продажни места на зелени пазари кои и се потребни 
за утврдување на данокот за 2018 година. 
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Со членот 43 се пропишува дека оодзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со членот 44 се предлага одложeна примена на Законот поради потребата на Управата 
за јавни приходи за преземање на потребните активности за практично спроведување на 
предложените законски решенија.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените измени на Законот за пресоналниот данок на доход се предлага 
изменување на постојните решенија на Законот, истите се меѓусебно поврзани и се 
однесуваат на истата правна работа од областа на даноците. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Примената на предложените законски решенија ќе придонесе за намалување на 
административниот товар на даночните обврзници и на Управата за јавни приходи, 
олеснување на начинот и скратување на времето за плаќање на персоналниот данок на 
доход, како и појаснување на постојните одредби од законот.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД КОИ СЕ 
ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 3
 Доходот што подлежи на оданочување го сочинуваат следниве видови приходи 

остварени во земјата и во странство:
1) лични примања;
2) приходи од самостојна дејност;
3) приходи од имот и имотни права;
4) приходи од авторски права и права од индустриска сопственост;
5) приходи од капитал;
6) капитални добивки;
7) добивки од игри на среќа и
8) други приходи.
 На оданочување подлежат сите приходи од став 1 на овој член што се остварени во 

пари, хартии од вредност, во натура или во некој друг вид.

Член 6
Данок на доход не се плаќа на примањата по основа на:
1) награди што ги доделува Организацијата на обединетите нации и меѓународните 

организации;
2) награди за животни достигнувања во науката, културата и спортот;
3) стипендии и кредити на ученици и студенти што ги доделуваат органите на 

државната управа и фондации во согласност со закон;
3-а) награди на ученици и студенти за време на задолжителна практична работа и 

обука до 4.000 денари месечно;
3-б) награди на ученици и студенти освоени на натпревари во рамките на образовниот 

систем;
4) награди на спортисти за постигнати резултати на официјални меѓународни 

натпревари;
5) стипендии за спортисти;
5-а) надоместок на трошоци за службени патувања (трошоци за превоз, сместување и 

исхрана) при патување на државните репрезентации и спортските клубови на официјални 
првенства и други меѓународни натпревари;

6) надоместок на трошоци за службени патувања, за теренски додаток (сместување, 
исхрана) или одвоен живот од семејството на вработени лица во висина на најнискиот износ 
утврден со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, 
односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на 
државната управа;

6-а) надоместоците на трошоците за користење на сопствен автомобил за потребите 
на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за 
секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно;
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6-б) организиран превоз до и од работа, како и исхрана за време на работа утврдени со 
закон, општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за 
вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната 
управа;

7-б) надоместок на лицата волонтери согласно со Законот за волонтерството;
8) надоместок за инвалидност, плата и пензија на инвалидно лице;
9) детски додаток;
10) други социјални додатоци за деца, утврдени со закон;
11) паричен надоместок за време на невработеност, утврден со закон;
12) надоместок во случај на смрт на вработениот и на член на семејството, до 

пропишаниот износ;
13) помош за претрпени штети од елементарни непогоди, до најнискиот износ утврден 

со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за 
вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната 
управа;

14) надоместок по основа на здравствено осигурување, освен надоместок на  плата;
15) помошти за социјална заштита;
16) надоместок за телесно оштетување;
17) надоместок на штета по основ на животно и неживотно осигурување;
18) камати по јавни заеми;
19) камати по обврзници издадени од Република Македонија и единиците на локалната 

самоуправа;
20) камати на штедни влогови, трансакциски сметки и депозити по видување;
21) алиментации и надоместоци на штета по судска одлука и надоместок на штета како 

последица на несреќа при работа;
21-б) приходи од продажба на собрани лековити билки и шумски плодови, остварени од 

физичко лице.
22) парични надоместоци доделени на национален уметник согласно со Законот за 

националниот уметник на Република Македонија;
23) парични надоместоци доделени на уметник и стручен соработник од областа на 

заштитата на културното наследство кој остварил право на пензија и е добитник на една од 
државните награди “11 Октомври“ за животно дело, “11 Октомври“ за долгогодишни 
остварувања во културата и уметноста, “Св. Климент Охридски“ за долгогодишно остварување 
во културата и уметноста, наградата “23 Октомври“ за долгогодишни остварувања во 
културата, согласно со Законот за културата;

24) отпремнина која се дава при заминување во пензија во висина од две просечни 
месечни нето плати по работник исплатени во Република Македонија во последните три 
месеца

24-а) надоместок за учество на лице во органите за спроведување на избори;
25) еднократен надоместок во вид на испратнина, заради трајно работно ангажирање 

на работниците, под услови и начин утврдени со закон и
26) примени донации во согласност со Законот за донации и за спонзорства во јавните 

дејности;
27) плати на вработените лица кај обврзникот кој е корисник на технолошка 

индустриска развојна зона, за период од десет години од започнувањето на вршењето на 
дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, 
без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот, под услови и постапка утврдени со 
Законот за технолошки индустриски развојни зони и

28) надоместок на трошоци за хотелско сместување, храна и превоз за лица кои не се 
вработени кај филмскиот продуцент, кои учествуваат при производство на филм наменет за 
јавно прикажување, во висина на стварните трошоци, утврдени врз основа на документ за 
направените трошоци.

Член 29
Обврзник на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е трговец поединец, 

како и физички лица кои се занимаваат со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица 
кои вршат услуги или слободни занимања, кои остваруваат приходи од вршење на дејност од 
член 28 на овој закон, кои не се сметаат за трговци.
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Член 30-к
На обврзникот му се намалува даночната основа за извршените вложувања во 

материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства 
(компјутерски софтвер и патенти ), за проширување на својата дејност, во висина од 30% од 
извршените вложувања, со тоа што извршеното намалување не може да биде поголемо од 
50% од утврдената даночна основа за истиот даночен период.

 Како вложувања во материјални и нематеријални средства не се сметаат вложувањата 
во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички 
дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на 
административните простории, освен вложувањата во патнички автомобили во дејностите: 
изнајмување на возила (рент-а-кар), автотакси превозот, возила за обука на возачи и 
специјални возила (погребални, брза помош, возила за помош на пат и слично), за кои 
обврзникот има право на намалување на даночната основа во висина на извршеното 
вложување, но не повеќе од висината на даночната основа за истиот даночен период.

За остварување на правото на даночно намалување од ставовите 1 и 2 на овој член, 
услов е обврзникот да не ги отуѓи или на друг начин ги пренесе средствата за период од три 
години, почнувајќи од годината во која е извршено вложувањето.

 Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека 
износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од ставовите 1 и 2 на 
овој член и не ги отстапил основните средства, даночниот обврзник го губи правото на 
ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување 
се наплатува во износ зголемен со камата пропишана за даноците што не се платени во 
пропишаниот рок.

По исклучок од ставот 1 на овој член на обврзникот кој е должен согласно со членот 2 
од Законот за регистрирање на готовински плаќања, да воведе и да користи одобрен систем 
за регистрирање на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за набавени 
до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.

 Даночното ослободување од ставот 5 на овој член обврзникот може да го користи од 
првиот нареден месец од тековната година од воведувањето во употреба на одобрениот 
систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања до крајот на годината, сразмерно 
на износот на вложените средства.

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 6 на овој член не го искористи 
до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.

Даночното ослободување од ставот 5 на овој член обврзникот го остврува со 
одобрение од органот за јавни приходи, по поднесено барање во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот 8 на овој член ја пропишува министерот 
за финансии.

     Член 31
Обврзникот кој поради определени околности не е во состојба да ги води деловните 

книги, или на кого нивното водење значително му го отежнува вршењето на дејноста, има 
право да поднесе барање до органот за јавни приходи, данокот на доход за приходите од 
вршење на дејност да го плаќа според паушално утврден нето приход.

Органот за јавни приходи одлучува по барањето од ставот 1 на овој член во рок од 60 
дена од денот на поднесувањето на барањето, за тоа дали постојат околностите поради кои 
обврзникот не е во состојба да ги води деловните книги или нивното водење значително му го 
отежнува вршењето на дејноста.

 Кога органот за јавни приходи ќе оцени дека се исполнети условите од став 1 на овој 
член, го утврдува паушалниот нето приход на обврзникот, имајќи предвид за:

1. место каде што се наоѓа деловната просторија;
2. опременоста на деловната просторија;
3. пазарните услови во кои се врши дејноста;
4. површината на деловната просторија;
5. староста и способноста на обврзникот;
6. големината на нето приходот на обврзникот кој под исти или слични услови врши 

иста или слична дејност и
7. други околности кои влијаат на остварувањето на добивката.
 Обврзникот од ставот 1 на овој член, секоја година поднесува барање за паушално 

оданочување до органот за јавни приходи најдоцна до крајот на годината која и претходи на 
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годината за која се врши утврдување на данокот.
 Правото на паушалното оданочување не може да се признае на:
1. обврзникот кој врши трговска, угостителска и комисиона дејност (освен обврзникот 

кој врши трговска дејност исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари);
2. кој вработува други лица;
3. во чија дејност вложуваат и други лица и
4. чиј нето приход во годината која и претходи на годината за која се врши утврдување 

на данокот е повисок од две годишни просечни плати.
 Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало е 

должен на органот за јавни приходи да му доставува годишен извештај за корисниците на 
продажните места на зелените пазари, најдоцна до 31 јануари наредната година која следи по 
годината за која се поднесува извештајот.

 Формата и содржината на образецот - годишен извештај од ставот 6 на овој член ја 
пропишува министерот за финансии.

 Ако органот за јавни приходи утврди дека престанале условите поради кои на 
обврзникот му е признаено правото данокот да го плаќа според паушално утврден нето 
приход, во наредната година ќе го задолжи да води деловни книги.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот 
за финансии.

Член 31-а
 Обврзникот на приходи од земјоделска дејност чиј вкупен приход во годината за која 

се утврдува данокот не го надминува износот од 1.300.000 денари ќе се оданочува според 
паушално утврден приход.

 Како обврзник на приходи од земјоделска дејност во смисла на ставот 1 на овој член 
се сметаат и лицата кои земјоделската дејност ја вршат како дополнително занимање.

Правото на паушалното оданочување се остварува врз основа на поднесено барање 
до органот за јавни приходи на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот, по 
истекот на секоја година, најдоцна до 31 јануари наредната година која следи по годината за 
која се утврдува данокот.

 Формата и содржината на барањето од ставот 3 на овој член го пропишува министерот 
за финансии.

Основа за пресметување на данокот претставува разликата меѓу остварениот вкупен 
приход (освен субвенции) и признатите нормирани трошоци, и тоа за:

доход (во денари) нормирани трошоци
до 300,000 100%
од 300,001 до 1,300,000 80%

За лицата коишто земјоделската дејност ја вршат како дополнително занимање, 
нормираните трошоци се определуваат во висина од 80% од остварениот приход.

Определувањето на нормираните трошоци остварени од вршење на земјоделска 
дејност на заедничкиот земјоделски имот, се врши со примена на соодветниот нормиран 
трошок определен според вкупно остварениот приход на сите членови на семејното 
земјоделско стопанство.

     Член 35
 Ако закупнината е наплатена за повеќе години однапред, данокот се плаќа годишно за 

толку години за колку е наплатена закупнината, но најмногу за пет години.
 Основа за пресметување на данокот за секоја одделна година претставува 

сразмерниот дел на закупнината, кој се ревалоризирал со стапката на пораст на цените на 
мало, според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 45
 Приходите од авторски права и права од индустриска сопственост што обврзникот ги 

остварил од дело што го создавал подолго од една година, при утврдувањето на нето 
приходот, се делат на барање на обврзникот на онолку еднакви делови колку што години го 
создавал делото, но најмногу за пет години.

Основа за пресметување на данокот за секоја година претставува сразмерниот дел на 
нето приходот.
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Член 46
Обврзникот -резидент на Републиката е ослободен од плаќање данок на доход за 

приходите од авторски права и права од индустриска сопственост што ги остварил од 
домашно правно или физичко лице по основа на примена на правата од индустриска 
сопственост.

Член 53
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 55-а
Други приходи во смисла на овој закон се сите приходи кои не се сметаат за приходи на 

физичките лица од членот 3 точки 1 до 7 на овој закон, не се изземени од оданочување со 
одредбите од членот 6 на овој закон и не се  оданочени по друг основ.

Основа за пресметување на данокот на приходите од ставот 1 на овој член е нето 
приходот кој се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина 
од 35%.

Како други приходи, во смисла на овој закон, се сметаат и приходите остварени со 
стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок, доколку истите не 
се оданочени со Законот за даноци на имот, а основа за пресметување на данокот 
претставува пазарната вредност на денот на стекнувањето.

Под пазарна вредност од ставот 3 на овој член се подразбира вредноста на хартиите 
од вредност и учеството во капиталот утврдена според податоците од Македонската берза за 
хартии од вредност, доколку котираат на берзата, односно номиналната вредност на хартиите 
од вредност и учеството во капиталот, за оние кои не котираат на берзата.

Обврзник на данокот на доход за другите приходи од ставот 3 на овој член е физичкото 
лице кое се стекнува со хартии од вредност и учество во капиталот.

Член 58
Органот за јавни приходи води регистар на обврзниците на данокот на доход со 

податоци што се од значење за утврдување на даночната обврска.

Обврзниците од членот 31-а на овој закон задолжително ги пријавуваат и податоците 
за членовите на семејното земјоделско стопанство и за заедничкиот земјоделски имот.

Член 59
Обврзниците на данокот на доход од член 29 на овој закон и обврзниците од 

земјоделска дејност кои се оданочуваат според вистинскиот приход се должни да водат 
деловни книги во кои ги искажуваат сите деловни промени на начин предвиден со овој закон.

Обврзниците на данокот на доход од членовите 31 и 31-а од овој закон кои плаќаат 
данок според паушално утврден приход, не се должни да водат деловни книги.

Член 68
 Обврзникот на данокот на доход е должен да поднесе годишна даночна пријава за 

доходот што го остварил, освен ако со овој закон не е одредено поинаку.
Органот за јавни приходи најдоцна до 31 декември секоја година со јавна покана ги 

повикува обврзниците да поднесат даночна пријава.

Член 69
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Обврзникот на данокот на доход е должен да поднесе годишна даночна пријава за 
остварениот доход по истекот на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 март 
наредната година.

Обврзникот кој остварува приходи од самостојна дејност и кој води деловни книги е 
должен, во рокот утврден во ставот 1 на овој член, да поднесе годишна пресметка за 
искажаниот финансиски резултат и даночен биланс.

Доколку обврзникот од ставот 2 на овој член работел пократок период во една 
календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел и за 
истиот период треба да состави годишен даночен биланс.

Член 70
Обврзникот кој остварува во текот на годината само приход од плата и пензија, 

односно само приход од земјоделска дејност или само приходи од самостојна дејност не е 
должен да поднесува годишна даночна пријава.

Обврзникот кој во текот на годината остварил добивки од посебните игри на среќа не е 
должен истите да ги прикаже во годишната даночна пријава.

По исклучок од ставот 1 на овој член, обврзникот кој остварува лични примања од 
странство, како и обврзникот кој остварува лични примања од дипломатски, односно 
конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви 
претставништва кои уживаат дипломатски имунитет и кој сам го утврдува и уплатува данокот, 
е должен да поднесува годишна даночна пријава.

Член 71
Обврзникот кој во текот на годината ќе започне да остварува приходи кои подлежат на 

оданочување со данок на доход врз основа на овој закон е должен да поднесе аконтативна 
даночна пријава до органот за јавни приходи во рок од 15 дена од денот на остварувањето на 
приходите.

По исклучок од ставот 1 на овој член обврзникот од членот 29 од овој закон не е 
должен да поднесе аконтативна даночна пријава.

Член 72
Формата, содржината и начинот на пополнување на годишната и аконтативната 

даночна пријава ги пропишува министерот за финансии.

Член 73
Годишната даночна пријава за утврдување на данокот на доход обврзникот е должен 

да ја поднесе до органот за јавни приходи на чија територија се наоѓа неговото живеалиште.
Аконтативна пријава обврзникот е должен да поднесе:
1) за приходите од имот и имотни права на органот за јавни приходи на чија територија 

се наоѓа имотот и 
2) за капиталните добивки и другите приходи на кои не се плаќа аконтација на данокот 

по одбивка до органот за јавни приходи на чија територија се наоѓа живеалиштето на 
обврзникот.

Член 74
(1) Обврзникот - нерезидент поднесува даночна пријава за секој од приходите што ги 

остварува, а за кои е предвидено плаќање данок на доход врз основа на решение на органот 
за јавни приходи.

(2) Даночната пријава од став 1 на овој член се поднесува до органот за јавни приходи 
на чија територија обврзникот ги остварува приходите.

Член 75 
Утврдување и наплата на аконтација на данокот на доход по одбивка се врши за 

следните видови приходи:
1) личните примања;
2) приходите од авторски права и права од индустриска сопственост;
3) приходите од капитал;
4) приходите од имот и имотни права, ако исплатувачот на приходите води деловни 

книги; 
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5) добивките од игри на среќа;
6) другите приходи за кои данокот на доход не се утврдува со решение на органот за 

јавни приходи.

Член 77
Исплатувачот од член 76 од овој закон е должен на обврзникот при секоја исплата да 

му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот и наплатените придонеси и 
збирен податок по истекот на годината најдоцна до 25 јануари наредната година, за вкупно 
платената аконтација.

Обврската од ставот 1 на овој член не се однесува на исплатувачот на добивки од 
посебните игри на среќа, но исплатувачот е должен на органот за јавни приходи, најдоцна до 
седми во тековниот за претходниот месец да му достави месечен извештај за исплатени 
приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.“

Исплатувачот е должен на органот за јавни приходи да му доставува годишен извештај 
за бруто остварените приходи на обврзникот за пресметаниот и платениот данок и придонес 
по одбивка и вкупно исплатените нето приходи, најдоцна до 31 јануари наредната година.

Исплатувачот кој врши откуп на земјоделски производи од физички лица кои не се 
трговци поединци е должен на органот за јавни приходи да му доставува годишен извештај за 
исплатените приходи, најдоцна до 31 јануари наредната година.

Исплатувачот кој врши откуп на корисен цврст отпад од физички лица кои не се трговци 
поединци е должен на органот за јавни приходи да му доставува годишен извештај за 
исплатените приходи, најдоцна до 31 јануари наредната година.“

Обврзникот за пресметка и уплата на персонален данок од плата, надоместок на плата 
и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот е должен пресметката да ја врши 
месечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за 
пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна 
успешност да ги доставува до органот за јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за 
претходниот месец по електронски пат на образец пропишан со Правилникот за начинот на 
пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за формата, содржината и 
начинот на пополнување на годишниот извештај од став 3 на овој член и го пропишува 
образецот-пресметка од став 6 на овој член.

Формата и содржината на образецот годишен извештај од ставови 4 и 5 на овој член ги 
пропишува министерот за финансии.

Месечниот извештај од ставот 2 на овој член содржи податоци за обврзникот (име и 
презиме и единствен матичен број на граѓанинот), износот на остварената добивка, износот на 
пресметаниот и платен персонален данок на доход и датата на исплатата на добивката.

Формата и содржината на месечниот извештај од ставот 2 на овој член ги пропишува 
министерот за финансии.

Член 82
Аконтација на данокот на доход според решение на органот за јавни приходи се плаќа 

за следните приходи:
1) приходи од имот и имотни права остварени од издавање под закуп или подзакуп;
2) капиталните добивки и
3) други приходи на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка.
Аконтациите на данокот на доход за приходите од ставот 1 на овој член се 

пресметуваат по стапка од 10%.
Член 84

Аконтацијата на данокот на доход за капитални добивки ја утврдува со решение 
органот за јавни приходи врз основа на податоците од даночната пријава на начин предвиден 
во член 52 на овој закон.

Член 85
Аконтацијата на данокот на доход за приходите од имот и имотни права на кои не се 

плаќа данок по одбивка, ја утврдува со решение органот за јавни приходи врз основа на 
податоците од даночната пријава, критериумите од член 36 на овој закон и според други 
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податоци кои се од значење за утврдување на даночната обврска.

Член 85-а
Аконтацијата  на данокот на доход за другите видови  приходи на кои не се плаќа данок 

по одбивка, ја утврдува со решение органот за јавни приходи врз основа на податоците од 
даночната пријава или други податоци кои се од значење за утврдување на даночната 
обврска.

Член 87
Годишниот данок на доход го утврдува со решение органот за јавни приходи врз основа 

на податоците од даночната пријава, деловните книги и другите податоци кои се од значење 
за утврдување на даночната обврска.

Член 88
 Обврзникот кој плаќа данок од самостојна дејност, а кој е обврзан да води деловни

книги во согласност со овој закон е должен приходот да го остварува преку трансакциска 
сметка кај учесниците во платниот промет.

 Обврзниците кои плаќаат данок од вршење самостојна дејност кои не водат деловни 
книги, се должни приходот да го остваруваат преку трансакциска сметка.

Член 89
Ако обврзникот на општиот повик не поднесе даночна пријава и даночен биланс во 

пропишаниот рок или ако деловните книги не можат да послужат како основа за утврдување 
на даночната обврска, данокот ќе се утврди:

1) врз основа на службените податоци за остварениот приход и за трошоците на 
работењето на обврзникот со кои располага органот за јавни приходи;

2) со споредување со обврзник од иста или слична дејност при што како елементи на 
споредување особено се земаат местото каде што се врши дејноста, стручната 
квалификација, годините на старост, опременоста со средствата за работа, бројот на 
вработените, асортиманот на производите и услугите и други околности и факти што се од 
значење за остварувањето на приходот;

3) врз основа на утврдени податоци од страна на органот за јавни приходи по пат на 
извршено снимање за остварениот обем на работа односно промет;

4) врз основа на споредување со просечните бруто плати на вработените кај правните 
лица од иста или слична дејност кои таа дејност ја вршат под приближно еднакви услови и 

5) врз основа на стручен наод и мислење на вештак.

Член 90
Решението на органот за јавни приходи со кои се утврдува годишниот данок на доход 

од член 87 на овој закон и решението за аконтативните даноци од член 82 на овој закон, 
особено содржи:

1) име, презиме, адреса и даночен број на обврзникот;
2) видот на данокот;
3) даночна основа;
4) даночна стапка;
5) утврдените олеснувања и ослободувања;
6) утврдениот износ на данокот;
7) бројот на сметката на која се уплатува данокот според решението и роковите за 

плаќање;
8) укажување на законските последици од ненавременото плаќање на данокот и
9) укажување на правото за правен лек по решението за утврдената даночна обврска.
 Решение од став 1 на овој член органот за јавни приходи е должен да донесе најдоцна 

во рок од 60 дена од денот на приемот на даночната пријава.
 Решение за утврдување на данокот за обврзниците од членот 31-а на овој закон, 

органот за јавни приходи е должен да донесе најдоцна до 30 април во годината за 
претходната година.

Член 97
Даноците што се утврдуваат со решение на органот за јавни приходи се плаќаат:
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1) на приходите од имот и имотни права-месечно до 15 во месецот за претходниот 
месец;

2) на капиталните добивки и на другите приходи кои се остваруваат повремено во рок 
од 30 дена од денот на утврдувањето на обврската и

3) на приходите од земјоделска дејност кои се оданочуваат според паушално утврден 
приход во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на обврската.

Член 97-а
Месечната аконтација на персоналниот данок на доход за приходите од самостојна 

дејност се плаќа во износ од една дванаестина од пресметаниот данок во годишниот даночен 
биланс, освен за приходите од членовите 31 и 31-а од овој закон.

Аконтацијата на персоналниот данок на доход за јануари во тековната година се плаќа 
во висина на платената аконтација за декември од претходната календарска година.  

Месечната аконтација на персоналниот данок на доход  се плаќа до 15 во тековниот за 
претходниот месец.

Член 102
Обврзникот на данокот на доход за приходите остварени од самостојна дејност е 

должен разликата меѓу уплатената аконтација според членот 97-а од овој закон и вистинската 
обврска на пресметаниот данок на доход согласно со членот 69 од овој закон да ја уплати во 
рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишниот даночен биланс.

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација платил поголем износ на данок од 
износот што бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање на 
повеќе платениот износ.

Член 144-а
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се 

изрече на даночниот обврзник – трговец поединец, ако:
1) не поднесе даночна пријава, даночен биланс и барање во пропишаниот рок (членови 

31-а, 67, 68, 69, 71 и 73); 
2) не ги води или неточно ги води деловните книги (членови 59 став 1, 61 и 62);
3) деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет години 

(член 66) и
4) приходите не ги остварува преку трансакциска сметка кај носителите на платен 

промет (член 88).
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на даночниот обврзник – трговец 

поединец ќе му се изрече на одговорното лице на даночниот обврзник – трговец поединец за 
прекршокот од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност за сторен прекршок од 
ставот 1 на овој член, ќе му се изрече на даночниот обврзник - физичко лице. 

За прекршоците од ставот 1 и ставот 3 на овој член на даночниот обврзник ќе му се 
изрече и забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена.

 Член 145-а
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се 

изрече на трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ако 
трговецот на органот за јавни приходи не му доставува годишен извештај за корисниците на 
продажните места на зелените пазари.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот – правно лице и трговец 
поединец, ќе му се изрече на одговорното лице кај трговецот кој организира зелен пазар на кој 
се врши трговија на големо и мало за прекршокот од став 1 на овој член.

Член 145-в 
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

овластеното службено лице во Управата за јавни приходи, ако не издаде одобрение, односно 
не донесе решение во роковите утврдени со членовите 13 став 4, 30-к став 8, 31 став 2, 75-б 
став 4 и 90 ставови 2 и 3 од овој закон.

За прекршоците од ставот 1 на овој член, прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.
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