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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, 06/12, 79/13, 188/13, 
115/14, 129/15, 154/15, 23/16 и 11/18) се уредува воведување и користење на фискален 
систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.
Со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовински плаќања се 
пропишува законска обврска за приложување на фискалната сметка кон сметката која се 
сторнира. Ваквата обврска досега беше уредена со подзаконски акт и истата не секогаш 
беше почитувана од даночните обврзници поради што се предлага дополнување на законот 
со ваква одредба, како и глоба за санкционирање на непочитувањето на пропишаната 
обврска. 
Притоа, со измените се пропишува обврска за даночниот обврзник при издавање на секоја 
фискална сметка преку фискалниот систем на опрема точно да ги внесе податоците во 
фискалната сметка за опис и количина на прометот на доброто, односно услугата, како и 
задолжителниот опис на плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна 
картичка). Исто така, измените имаат за цел доуредување на законот во однос на 
издавањето на сторни сметки кај вршителите на промет на храна и пијалоци за 
конзумирање во рамки на објектот на давателот на услугата и обложувалниците.
Со цел намалување на фискалната евазија на даночните обврзници, во однос на 
досегашното законско решение за уредување на начинот на вршење на контрола над 
спроведувањето и примената на одредбите од овој закон и постапувањето во случаите на 
констатирана незаконитост, со измените се пропишува дека при повторување на 
прекршоците од страна на даночните обврници ќе се донесе забрана за вршење на дејност 
во деловната просторија во определен временски рок. Исто така, се пропишува можност при 
вршење на контрола од страна на даночните инспектори и контролори, налогот за контрола, 
покрај непосредно пред започнувањето на контролата, а во случај кога е непознат 
идентитетот на даночниот обврзник, истиот да се доставува на почетокот на контролата или 
најдоцна до завршувањето на контролата во случај кога со со непосредно предавање на 
налогот за контрола би се спречила или попречила контролата. 

Дополнително, заради зголемување на дисциплината на даночните обврзници се 
дополнуваат глобите, а се врши и доуредување на глобите во законот за да нема 
дуплирање на глобите кај трговците поединци и се прецизира дека глобите кои се 
пропишани за физички лица во законот се однесуваат на физичките лица кои вршат 
самостојна дејност. 

Воедно, ќе бидат воведени глоби за:

- даночните обврзници кои во фискалната сметка неточно ќе го искажат 
задолжителниот опис на плаќањата, односно дали плаќањето било извршено со 
готовина или пак со платежна картичка;

- неприложување на фискална сметка кон сметката која се сторнира и

- даночните обврзници кои издаваат сметка за сторна трансакција при вршење на 
промет на храна и пијалоци за конзумирање во објектот на давателот на услугата и 
приредување на игри на среќа во обложувалници кои го надминуваат зададеното 
временско ограничување од 15 минути од издавањето на фискалната сметка.  

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени и дополнувања се во функција на намалување на 
фискалната евазија, односно несоодветно користење на фискалниот систем на опрема за 
регистрирање на готовински плаќања во поглед на преобемно издавање на сторни сметки и 



нерегистрирање на остварениот промет. Законот чие донесување се предлага се заснова на 
истите начела врз кои се заснова законот чие изменување и дополнување се предлага. 

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

Се очекува предложените измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински 
плаќања дека ќе немаат негативно влијание врз Буџетот на Република Македонија. 

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

За спроведувањето на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања не е потребно обезбедување на финансиски средства, 
ниту материјални обврски за одделни субјекти. 



Предлог – 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“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 06/12, 79/13, 188/13, 
115/14, 129/15, 154/15, 23/16 и 11/18), во членот 4 ставот 4 се менува и гласи:

„По исклучок од ставот 2 на овој член во случај кога трговијата се врши преку 
посредници или дистрибутери даночниот обврзник фискалната сметка ја издава на 
дистрибутерот кој е должен да ја врачи на купувачот при плаќање на цената на доброто.“

Член 2

По членот 5-а се додава нов член 5-б кој гласи:

„Член 5-б

Даночниот обврзник при издавање на секоја фискална сметка преку фискалниот 
систем на опрема е должен  точно да ги внесе податоците во фискалната сметка за опис и 
количина на прометот на добро, односно услуга, како и задолжителниот опис на плаќањата 
или делумните плаќања (во готово или со платежна картичка).“

 

Член 3

Во членот 10, во ставот 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите „кон која треба да се приложи фискалната сметка која се сторнира.“.

Член 4

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а

Не е дозволено издавање сметка за сторна трансакција по истекот на 15 минути од 
издавањето на фискалната сметка во случај на:

- вршење на промет на храна и пијалоци за конзумирање во рамки на објектот на 
давателот на услугата и 

- приредување на игри на среќа во обложувалници уредени согласно закон.“

Член 5
Членот 20-а се менува и гласи: 

„Управата за јавни приходи врши контрола над спроведувањето и примената на 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Контролата ја вршат даночни инспектори и даночни контролори. 

За вршење на контролата на даночниот обврзник му се доставува налог за контрола 
непосредно пред започнување на контролата.



По исклучок од ставот 3 на овој член, во случај кога е непознат идентитетот на 
даночниот обврзник, налогот за контрола се доставува на почетокот на контролата или 
најдоцна до завршувањето на контролата, во случај кога со непосредно предавање на 
налогот за контрола би се спречила или попречила 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 решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во 
деловната просторија во траење од 30 дена.

Доколку при вршењето на контролата даночниот инспектор или даночниот контролор 
утврди дека даночниот обврзник прометот не го регистрира преку фискален систем на 
опрема или не издава фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата, 
составува записник во кој ја внесува констатираната незаконитост. Врз основа на 
констатираната незаконитост Управата за јавни приходи донесува решение со кое на 
даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија до плаќање 
на глобата, но не подолго од 15 дена. 

Доколку при вршењето на контролата кај даночниот обврзник, даночниот инспектор или 
даночниот контролор по втор пат утврдат ист прекршок од ставот 6 на овој член, во рок од 
две години од денот на изрекување на последниот прекршок од страна на даночниот 
инспектор или даночниот контролор, Управата за јавни приходи донесува решение со кое на 
даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија во траење 
од 15 дена.

 Доколку при вршењето на контролата се утврди повторување на ист прекршок од ставот 
7 на овој член, во рок од две години од денот на изрекување на последниот прекршок од 
страна на  даночниот инспектор или даночниот контролор, тогаш Управата за јавни приходи 
донесува решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во 
деловната просторија во траење од 30 дена. Такво решение ќе се донесе за секое 
повторување на прекршокот во рок од две години од денот на изрекување на последниот 
прекршок од страна на даночниот инспектор или даночниот контролор. 

Доколку даночниот обврзник во рокот определен со решението од ставот 5 на овој 
член не ги отстрани утврдените незаконитости, Управата за јавни приходи ќе донесе 
решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната 
просторија во траење од 30 дена.

Против решението од ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член даночниот обврзник може 
да поведе управен спор пред надлежниот суд. Тужбата не го одлага извршувањето на 
решението.“

Член 6 

Во членот 21 ставот 2 се менува и гласи:

„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.”

Во ставот 3 по зборовите ,,физичко лице” се додаваат зборовите „кое врши 
самостојна дејност”.

Член 7

Во членот 21-а во ставот 1 по точката 1) се додаваат две нови точки 1-а) и 1-б) кои 
гласат:

„1-а) во фискалната сметка неточно го внесе податокот за задолжителниот опис на 
плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна картичка) (член 5-б);



1-б) кон издадената сметка за сторна трансакција не ја приложи фискалната сметка 
која се сторнира (член 10 став 1);“.  

По точката 2) се додава нова точка 2-а) која гласи:

„2-а) издаде сметка за сторна трансакција при вршење на промет на храна и пијалоци 
за конзумирање во рамки на објектот на давателот на услугата и при приредување на игри 
на среќа во обложувалници по истекот на 15 минути од издавањето на фискалната сметка 
(член 10-а);“

Ставот 2 се менува и гласи:

„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.”

Во ставот 3 по зборовите „физичко лице” се додаваат зборовите „кое врши 
самостојна дејност”.

Член 8

Во членот 21-б ставот 2 се менува и гласи:

„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.”

Во ставот 3 по зборовите „физичко лице” се додаваат зборовите „кое врши 
самостојна дејност”.

Член 9

Во членот 22 во став 2 по зборовите „физичко лице” се додаваат зборовите „кое врши 
самостојна дејност”.

Член 10

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



I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 
ПЛАЌАЊА
Со членот 1 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања се доуредува одредбата за начинот на издавање на 
фискална сметка во случај на вршење на трговија преку посредници или дистрибутери.
Со членот 2 законски се пропишува обврската за даночниот обврзник при издавање на 
секоја фискална сметка преку фискалниот систем на опрема точно да ги внесе податоците 
во фискалната сметка за опис и количина на прометот  на доброто, односно услугата како и 
задолжителниот опис на плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна 
картичка).
Со членот 3 се пропишува обврска во законот за приложување на фискалната сметка кон 
сметката која се сторнира, а што досега беше пропишано во подзаконски акт. 
Со членот 4  се воведува временско ограничување од 15 минути за издавање на сторни 
сметки при вршење на промет на храна и пијалоци за конзумирање во објектот на давателот 
на услугата  и приредување на игри на среќа во обложувалници. 

Со членот 5 како и со досегашното законско решение се уредува начинот на вршење на 
контрола над спроведувањето и примената на одредбите од овој закон и соодветните 
подзаконски акти, како и постапувањето во случаите на констатирана незаконитост. 

Дополнително, во однос на претходното законско решение при вршење на контрола од 
страна на даночните инспектори и контролори, се уредува дека налогот за контрола, покрај 
непосредно пред контролата, во случај кога е непознат идентитетот на даночниот обврзник, 
истиот да може да се достави на почетокот на контролата или најдоцна до завршувањето на 
контролата, во случај кога со непосредното предавање на налогот за контрола би се 
спречила или попречила контролата.  Исто така, во случаите на повторување на 
прекршоците од страна на даночните обврзници за нерегистрирање на прометот и 
неиздавање на фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата се 
пропишува донесување на забрана за вршење на дејност во деловната просторија во 
определен временски рок.

Со членовите 6, 7 и 8 од Предлогот на Законот се врши измена кај прекршочните одредби 
од Законот за регистрирање на готовински плаќања со цел одбегнување на дуплирање на 
глобите за трговец поединец, односно се укинува глобата за одговорно лице во трговецот 
поединец, како и допрецизирање на глобите кои се однесуваат на физичките лица, односно 
конкретизирање дека соодветните глоби се однесуваат на физички лица кои вршат 
самостојна дејност. Воедно, со членот  7 од Предлогот на Законот се пропишува глоба која 
ќе му се изрече на даночниот обврзник доколку во фискалната сметка неточно го искаже 
задолжителниот опис на плаќањата, односно не прецизира дали плаќањето било извршено 
во готово или со платежна картичка. Дополнително, глоба се пропишува и за 
неприложување на фискална сметка кон сметката која се сторнира, како и глоба доколку 
даночниот обврзник издаде документ касова сметка за сторна трансакција при вршење на 
промет на храна и пијалоци за конзумирање во објектот на давателот на услугата и 
приредување на игри на среќа во обложувалници кои го надминуваат зададеното временско 
ограничување од законот. 

Со членот 9 од предложените измени и дополнувања се врши допрецизирање на членот 22 
од законот, односно се прецизира дека забраната за вршење на должност, односно дејност 
се однесува на физичките лица кои вршат самостојна дејност.

Со членот 10 од Предлог на Законот се пропишува завршна одредба за влегување во сила 
на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ



Со предложените измени и дополнувања во законот се предлага изменување и 
дополнување 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
Со денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања, даночниот обврзник ќе биде должен при издавање на 
секоја фискална сметка преку фискалниот систем на опрема точно да ги внесе податоците 
во фискалната сметка за опис и количина на прометот  на доброто, односно услугата, како и 
задолжителниот опис на плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна 
картичка). Дополнително, се воведува законска обврска за приложување на фискална 
сметка кон сметката која се сторнира што досега беше пропишано во подзаконски акт, а се 
воведува и временско ограничување во поглед на сторни транскации, односно се пропишува 
дека не е дозволено издавање на документ касова сметка за сторна трансакција по 15 
минути од издавањето на фискалната сметка при вршење на промет на храна и пијалоци за 
конзумирање во објектот на давателот на услугата и приредување на игри на среќа во 
обложувалници. Со стапувањето на сила на овој закон, исто така, се пропишува можност за 
даночните инспектори и контролори налогот за контрола, а во случај кога е непознат 
идентитетот на даночниот обврзник, покрај непосредно пред започнување на контролата, 
истиот да се доставува на почетокот на контролата или најдоцна до завршувањето на 
контролата, во случај кога со непосредно предавање на налогот за контрола би се спречила 
или попречила контролата.  Дополнително, во случаите на повторување на прекршоците од 
страна на даночните обврзници, ќе се изрекува времена забрана за вршење на дејност при 
повторување на прекршокот за нерегистрирање на прометот преку фискален систем на 
опрема и неиздавање фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата.
Исто така, со денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата во Законот за 
регистрирање на готовински плаќања ќе нема дуплирање на глобите кај трговците поединци 
и ќе биде прецизирано дека глобите за физички лица во Законот за регистрирање на 
готовински плаќања се однесуваат на физичките лица кои вршат самостојна дејност.

Воедно, ќе бидат воведени глоби за:

- даночните обврзници кои во фискалната сметка неточно ќе го искажат 
задолжителниот опис на плаќањата, односно кои нема да прецизираат дали 
плаќањето било извршено со готовина или со платежна картичка;

- неприложување на фискална сметка кон сметката која се сторнира и

- даночните обврзници кои издаваат касова сметка за сторна трансакција при вршење 
на промет на храна и пијалоци за конзумирање во објектот на давателот на услугата 
и приредување на игри на среќа во обложувалници кои го надминуваат зададеното 
временско ограничување од 15 минути од издавањето на фискалната сметка.  



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 4

Фискална сметка, во смисла на овој закон, е документ со кој се потврдува плаќањето на 
цената на доброто, односно услугата издадена од фискална апаратура.  
 Фискална сметка се издава на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата во 
моментот на предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и плаќањето 
на услугата.
Ставот 3 е укинат со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.236/2006 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/07). 
По исклучок од став 2 на овој член, при дилерска трговија, даночниот обврзник фискалната 
сметка ја издава на дистрибутерот, кој е должен да ја врачи на купувачот при плаќањето на 
цената на доброто. 

Член 10

Во случај на враќање на добро, при рекламација или при грешно преклопување (сторна 
трансакција) се издава документ касова сметка за сторна трансакција. 

Не е дозволено издавање на документ касова сметка за сторна трансакција при продажба 
на нафтени деривати на мало и автотакси превоз. 

Документот од став 1 на овој член ја пропишува министерот за финансии.

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 до плаќање на глобата, но не подолго од 15 дена.
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 авто-такси превоз (член 10 став 2) 

3) не води итна сметководствена книга за извршениот промет на добра, односно на 
услуга (член 12 став 2); 

4) не ги чува и одржува во исправна состојба фискалните апарати (член 14 став 1). 

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 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.


