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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 данокот на додадена вредност е воведен данокот на додадена вредност како општ 
потрошувачки данок и се уредува неговото пресметување и плаќање. Со законот се определува: 
предметот на оданочување, даночната основа, даночните ослободувања, даночните стапки, 
времето на настанување на даночниот долг, даночниот должник, одбивката на претходниот данок, 
регистрацијата за целите на данокот на додадена вредност, административните обврски, 
плаќањето на данокот, како и казнените одредби.

Понатаму, според постојното законско решение, уредено со член 23, точка 17, потточка а) од 
Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр.44/99...198/18 – во  натамошниот текст: ЗДДВ), ослободени од данок на додадена вредност без 
право на одбивка на претходен данок се образовни услуги и тоа образование и воспитување на 
деца и младинци, со цел да се допрецизира постојната одредба се предлага ослободувањето да 
се однесува и за услуги на училишно и универзитетско образование. 

Исто така во членот 23 од ЗДДВ се предлагаат две нови точки 17-а) и 17-б). Имено, со точка 17-а) 
се предлага даночно ослободување без право на одбивка на претходен данок за услуги кои се 
вршат кон високообразовните установи со цел да се обезбедат услови за стекнување способности 
и вештини за вршење научно истражувачка дејност, вклучувајќи и менторирање за изработка и 
одбрана на магистерски или докторски трудови.

Со цел да се стимулира развојот на научната дејност со член 23 од ЗДДВ, точка 17-б) се предлага 
даночно ослободувањето без право на одбивка на претходен данок да се однесува и за услуги кои 
се резултат на научно-истражувачка дејност согласно закон со кој се регулира научно 
истражувачката дејност.

Според постојното законско решение, лекови за ветеринарна медицина се предмет на 
оданочување со општата стапка на ДДВ од 18%. Имајќи го во предвид значењето на 
ветеринарната дејност за здравствената заштита на животните и нејзината улога за подобрен 
ефект врз здравјето на животните се предлага лековите за ветеринарна медицина да се 
оданочуваат со повластена стапка на ДДВ од 5%.

Според постојното законско решение, уредено со член 42 од ЗДДВ се предвидени посебни услови 
кога надлежниот даночен орган со решение го утврдува данокот на додадена вредност за 
соодветниот даночен период, при што при утврдувањето на данокот соодветно се применуваа 
одредбите на Законот за персоналниот данок на доход. Со оглед на тоа дека постапката на 
утврдување на данокот се уредува со Законот за даночна постапка, се предлага измена во членот 
42, став 2), од ЗДДВ, со која се врши усогласување со истиот.

Со член 48, став (2), од постојниот ЗДДВ, е предвидено враќањето на данокот на додадена 
вредност на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал 
на странското дипломатско претставништво, на конзуларните функционери, како и на нивните 
брачни другари, доколку овие лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за 
потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства. Со оваа одредба не 
е предвидено враќањето на данокот на додадена вредност на членовите на административниот и 
техничкиот персонал на дипломатски и конзуларни претставништва кои не се државјани во 
земјата или немаат постојано престојувалиште во земјата. Со предложените измени и 
дополнувања во член 48, став (2), од ЗДДВ се предвидува можност за враќањето на данокот на 
додадена вредност и за овие лица, со што едновремено се врши и усогласување со Виенската 
конвенција за дипломатски односи.

Дополнително, според постојното законско решение, со член 51, став (7) од ЗДДВ е предвидено 
даночните обврзници кои се регистрирани за цели на данокот на додадена вредност да останат 
регистрирани за цели на данокот на додадена вредност најмалку во рок од пет календарски 
години, независно од висината на вкупниот промет. Како резултат на вакво законско решение 
голем број на даночни обврзници во овој период поднесуваат даночни пријави за данокот на 
додадена вредност според кои вкупниот промет не го надминува пропишаниот праг и во истиот 
немаат искажано претходен данок за одбивање, со што нема значителен фискален ефект а се 
зголемува административниот товар за даночниот обврзник и даночната администрација. Поради 
истото со додавањето на став (13) во членот 51 од ЗДДВ за овие даночни обврзници се предлага 



намалување на рокот од пет години на две години под определени услови. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени се со цел да се допрецизира и дополни даночното ослободување 
во делот на образованието и да се надополни и со научната дејност. Исто така се врши 
намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за лекови за ветеринарна медицина. 
Дополнително, се намалува рокот во кој е задолжително даночните обврзници да останат 
регистрирани за цели на ДДВ, од пет години, на две години. Како и усогласување на враќањето на 
ДДВ на членовите на административниот и техничкиот персонал на дипломатски и конзуларни 
претставништва согласно Виенската конвенција за дипломатски односи.

Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела врз кои се заснова законот чие 
изменување се предлага. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со донесување на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
додадена вредност се очекуваат незначителни негативни фискални импликации врз Буџетот на 
Република Северна 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 - законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
додадена вредност не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални 
обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија”           
бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), во членот 23 во 
точката 17 во потточката а) по зборот: „младинци“ се додаваат зборовите: „вклучувајќи и услуги на 
училишно и универзитетско образование“.

По точката 17 се додаваат две нови точки 17-а и 17-б кои гласат:

„17-а) Услуги кои се вршат кон високообразовните установи со цел да се обезбедат услови за 
стекнување способности и вештини за вршење научно истражувачка дејност, вклучувајќи и 
менторирање за изработка и одбрана на магистерски или докторски трудови;

17-б) Услуги на научно - истражувачка дејност согласно Законот за научно - истражувачката 
дејност;’’.

Член 2

Во членот 30 став (1) во точката 9 по зборот „Лекови“ се додаваат зборовите:                  
„вклучувајќи и лекови за ветеринарна медицина“.

Член 3

Во членот 42 во ставот (2) зборовите: „Законот за персоналниот данок на доход’’ се заменуваат со 
зборовите: „Законот за даночна постапка’’.

Член 4

Во членот 48 во ставот (2) во првата реченица по запирката по зборот: „функционери“ се додаваат 
зборовите: „на членовите на административниот и техничкиот персонал на дипломатски и 
конзуларни претставништва кои не се државјани во земјата или немаат постојано престојувалиште 
во земјата“.

Член 5

Во членот 51 по ставот (12) се додава нов став (13) кој гласи:

„(13) По исклучок од ставот (7) на овој член, на барање на даночниот обврзник, надлежниот 
даночен орган ќе изврши прекинување на регистрацијата кога во секоја од двете претходни 
календарски години даночниот обврзник поднесува даночни пријави со вкупен промет  кој  не го 
надминува износот од став (1) од овој член и во секоја од двете претходни календарски години во 
даночните пријави нема искажано претходен данок за одбивање.“

Член 6

Одредбите на член 2 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА   
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Со членот 1 од Предлог - законот, се врши допрецизирање и дополнување на ослободувањата без 
право на одбивка на претходен данок во делот на образовните услуги притоа вклучувајќи ги и 
услугите кои се вршат кон високо образовните установи со цел да се обезбедат услови за 
стекнување способности и вештини за вршење научно истражувачка дејност, вклучувајќи и 
менторирање за изработка и одбрана на магистерски или докторски трудови. Воедно се 
предвидува даночно ослободување и за услуги кои се резултат на научно-истражувачка дејност 
согласно закон со кој се регулира научно истражувачката дејност.

Со членот 2 од Предлог - законот, се врши намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за 
лекови за ветеринарна медицина.

Со членот 3 од Предлог - законот, се врши усогласување на одредбите со Законот за даночна 
постапка, со оглед на тоа дека постапката на утврдување на данокот се уредува со Законот за 
даночна постапка.

Со членот 4 од Предлог - законот, во делот на враќањето од данок на додадена вредност кој се 
однесува на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во Република 
Македонија се врши проширување на одредбата со што се опфаќаат и членовите на 
административниот и техничкиот персонал кои не се државјани во земјата или немаат постојано 
престојувалиште во земјата.

Со членот 5 од Предлог - законот, се врши намалување на рокот од пет години на две години во кој 
што даночните обврзници треба да останат регистрирани за цели на данокот на додадена 
вредност под определени услови. 

Со членот 6 и членот 7 од Предлог - законот се пропишуваат завршни одредби за примена и 
влегување во сила на Законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со предложените измени и дополнувања во законот 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

Со денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за данокот на 
додадена вредност, се врши допрецизирање и дополнување на ослободувањата без право на 
одбивка на претходен данок во делот на образовните услуги притоа вклучувајќи ги и услугите кои 
се вршат кон високообразовните установи со цел да се обезбедат услови за стекнување 
способности и вештини за вршење научно истражувачка дејност, вклучувајќи и менторирање за 
изработка и одбрана на магистерски или докторски трудови. Воедно се пропишува даночно 
ослободување и за услуги кои се резултат на научно-истражувачка дејност. Дополнително, се 
врши намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за лекови за ветеринарна медицина. Исто 
така овозможува враќање на ДДВ на членовите на административниот и техничкиот персонал на 
дипломатски и конзуларни претставништва. Дополнително, се намалува рокот во кој е 
задолжително даночните обврзници да останат регистрирани за цели на ДДВ, од пет години, на 
две години, под определени услови. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА
Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

(„Службен весник на Република Македонија” бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 
114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 

129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18)  КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

IV. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА

Даночни ослободувања во земјата без право на одбивка на претходниот данок

Член 23

Се ослободуваат од данок на додадена вредност: 

1. Прометот на станбени згради и станови, во оној дел, во кој истите се користат за 
станбени цели, со исклучок на првиот промет, кој ќе се изврши во период до пет години по 
изградбата; 

2. Изнајмување на станбени објекти и станови, доколку истите се користат за станбени 
цели;

3. Прометот на поштенски и таксени марки по нивната номинална вредност, на коверти, 
поштенски картички и други поштенски вредносници на кои се втиснати поштенски марки, како и 
на контролни маркици (бандероли); 

4. Поштенски услуги од страна на Македонската пошта; 

5. Банкарски и финансиски промет и тоа: 

а) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со девизи, банкноти и монети кои 
служат како законско платежно средство, со исклучок на банкноти и монети кои не се користат 
како законско платежно средство, или кои имаат нумизматичка вредност, 

б) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со акции, удели во претпријатија 
или здруженија, обврзници и други хартии од вредност, освен чувањето и управувањето со 
хартии од вредност,

 в) управувањето со фондови за социјално осигурување и со специјални инвестициони 
фондови, 

г) одобрувањето и посредувањето на кредити, како и управувањето со нив од страна на 
кредитодавачот, 

д) прометот, вклучувајќи го посредувањето во врска со работењето со тековни сметки, 
депозити, штедни влогови, плаќања, вирмани, меници, чекови, жиро сметки, кредитни карти, 
дознаки, со исклучок на наплатата на туѓи побарувања и 

ѓ) преземањето кредитни гаранции или други обезбедувања, посредувањето со нив, како 
и управувањето со кредитни гаранции од страна на кредитодавачот; 

6. Услуги на осигурување и реосигурување, вклучувајќи ги со нив поврзаните услуги на 
осигурителни брокери и агенти; 

7. Игри на среќа и забавни игри, чие изведување е регулирано со Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри; 

8. Прометот од установите што вршат дејност од областа на културата со непрофитна 
цел за културните услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги во согласност со 
прописите од областа на културата и прометот од ботанички градини, животински паркови, 
паркови, архиви и документациони центри; 

8-а) Влезници за јавни настани кои се од национален интерес од областа на културата, а 
кои јавни настани како такви се утврдени и се финансираат преку годишната програма за 
остварување на националниот интерес во културата за годината во која се одржува јавниот 
настан донесена од Министерството за култура. За примена на ослободувањето даночниот 
обврзник е потребно, пред да започне со прометот на влезниците, да обезбеди документ од 
Министерството за култура со кој се потврдува дека јавниот настан за кој се бара даночно 
ослободување е утврден во годишната програма за остварување на националниот интерес во 
културата; 



9. Услуги на радио-дифузни и телевизиски станици, освен комерцијалните дејности; 

10. Здравствени услуги од страна на болници, клиники, здравствени домови, медицински 
и хемиски лаборатории за дијагностика, центри за рехабилитација и слични установи; 

11. Услуги и промет на добра од страна на установи за социјална грижа и заштита, 
вклучувајќи ги услугите на домови за хоспитализирање, нега и лекување на стари лица; 

12. Услуги во рамките на згрижување и надзор на деца и младинци, како и со нив тесно 
поврзан промет на добра; 

13. Услуги во рамките на сместување на деца и младинци со цел нивно воспитување, 
образование или дообразување, како и со нив тесно поврзан промет на добра; 

14. Услуги во рамките на професионалната дејност на доктори, стоматолози и забни 
техничари, или на други медицински професии кои пружаат медицинска здравствена заштита, 
како и испорака на забни протези од страна на стоматолози и забни техничари, освен: 

а) услуги од козметички салони и салони за масажа,

б) услуги од лица кои применуваат нетрадиционални методи на лекување и 

в) ветеринарни услуги; 

15. Превозни услуги на болни и повредени лица со возила специјално наменети за такви 
цели; 

16. Прометот на човечка крв, мајчино млеко, човечки органи, клетки и ткива; 

17. Образовни услуги, и тоа:

 а) образование и воспитување на деца и младинци и 

б) услуги на оквалификување, доквалификување и преквалификување, како и услуги на 
училишта и центри за изучување на странски јазици; 

18. Услуги на погребални институции и крематориуми, како и прометот на добра поврзан 
со ваквите услуги; 

19. Меѓународен превоз на патници; 

19-а. Употреба на јавен пат, негов дел или објект од патот (патарина); 

19-б. Употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) и 

20. Промет на добра, како и користење на истите во смисла на член 6 став 3 точка 1 од 
овој закон, за кои било исклучено правото на одбивка на претходните даноци при нивната 
набавка, нивното производство или нивниот увоз според член 35. Ова не важи за прометот, кој 
е исклучен од даночното ослободување според точка 1 на овој член.

Повластена даночна стапка

Член 30

(1) Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на: 

1. Производи за човечка исхрана; 

2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни 
води и водa за наводнување на земјоделско земјиште;

3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други 
периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и картографски 
производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и 
публикации со порнографска содржина; 

4. Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија; 

5. Ѓубрива; 

6. Средства за заштита на растенијата; 

7. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството; 

8. Земјоделска механизација;

 9. Лекови; 



10. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери); 

11. Термални сончеви системи и компоненти; 

12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или 
третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица. 

13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана; 

14. Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за 
станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата; 

15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток; 

16. Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за 
во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња; 

17. Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, 
работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор и 

18. Пелети, печки на пелети и котли на пелети. 

(2) Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на следниве услуги: 

1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж; 

2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици 
(компјутери); 

3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и 

4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн 
пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти. 

(3) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од 
ставот (1) и (2) на овој член кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена 
вредност.

Член 42

(1) Надлежниот даночен орган со решение ќе го утврди данокот на додадена вредност за 
соодветниот даночен период, ако: 

1. даночниот обврзник не поднесе даночна пријава во пропишаните рокови; 

2. данокот не е правилно пресметан, или ако не одговара на реално остварениот промет 
и 

3. се утврди со контрола дека евиденцијата на даночниот обврзник е нецелосна или 
содржи неточни податоци. 

(2) При утврдувањето на данокот од став 1 на овој член, соодветно се применуваат 
одредбите на Законот за персоналниот данок од доход.

Член 48

(1) Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или 
користи услуги за службени потреби, на барање на претставништвото ќе му се изврши враќање 
на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно 
искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник според член 53 од 
овој закон. Враќањето се врши врз основа на посебни спогодби склучени со државата-испраќач, 
во согласност со условите на реципроцитет. Враќањето ќе се одбие, доколку износот на 
фактурата не надминува 5.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Барањето 
за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во 
која е извршен прометот кон подносителот на барањето. 

(2) Во согласност со ставот (1) на овој член, враќањето на данокот на додадена вредност 
му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот 
персонал на странското дипломатско претставништво, на конзуларните функционери, како и на 
нивните брачни другари, доколку овие лица стекнале добра или користеле услуги за лични 



потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства. 
Во тој случај, враќањето се ограничува на вкупен износ од 50.000 денари за соодветната 
календарска година. При набавката на моторно возило, враќањето на данокот се одобрува 
еднаш во три години, освен во случаите на неопходна набавка на ново возило како замена за 
старото, после настаната кражба или тешко оштетување. Данокот на додадена вредност за 
ваквата набавка не се засметува кон максималниот износ за враќање од 50.000 денари. 

(3) При набавката на моторно возило како замена за старото пред истекот на три години 
по набавката на заменетото моторно возило, износот за враќање се намалува, земајќи го 
притоа предвид остатокот од вредноста на заменетото моторно возило, доколку за ваквата 
набавка било одобрено враќањето на данокот. 

(4) Се овластува министерот за финансии да ги регулира поединостите на постапката за 
враќање. 

(5) Формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност од 
ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

ХI. Регистрација

Член 51

(1) Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година 
надминал износ од 1.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од 
вршењето на стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го 
надмине износот обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Обврската за 
регистрација за данокот на додадена вредност не се однесува за даночни обврзници во смисла 
на член 32 точка 4 и член 46 на овој закон. 

(2) Вкупен промет претставува збир на прометот што го направил обврзникот во текот на 
календарската година и кој е предмет на оданочување според член 2, точка 1 на овој закон, 
вклучувајќи го и данокот кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на 
одбивка на претходниот данок. Ако даночниот обврзник ја вршел својата дејност само во еден 
дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен 
промет за целата календарска година. 

(3) Даночни обврзници - резиденти во земјата кои не се обврзани за регистрација според 
став 1 првата реченица не должат данок на додадена вредност за прометот на добра и услуги 
извршени од нив. Тие не се овластени одделно да искажуваат данок во фактурите или во други 
документи и немаат право на одбиток на претходни даноци. 

(4) Даночните обврзници во смисла на став 3 од овој член, можат доброволно да се 
регистрираат за данокот на додадена вредност од почетокот на секоја календарска година. Во 
тој случај не се применува став 3 од овој член. 

(5) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член 
се обврзани да поднесат пријава за регистрација за данокот на додадена вредност кај 
надлежниот даночен орган. Формата и содржината на пријавата ги утврдува министерот за 
финансии. 

(6) Надлежниот даночен орган го врши уписот во регистарот на обврзници на данокот на 
додадена вредност од почетокот на тековната календарска година и притоа им издава на 
даночните обврзници решение. Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата дејност во 
текот на календарската година, регистрацијата се врши со започнувањето на вршењето на 
дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност 
на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока 
и друго) користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра 
или услуга. Ако во текот на годината даночниот обврзник го надмине износот на остварен 
вкупен промет од 1.000.000 денари, регистрацијата се врши по истекот на месецот кога е 
остварен прометот. Во случаите од членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот даночен орган 
врши упис во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност, веднаш по 
утврдувањето. 

(7) Даночните обврзници во смисла на став 1 првата реченица, на став 4 и на став 6 
трета реченица од овој член остануваат регистрирани најмалку во рок од пет календарски 
години, независно од висината на вкупниот промет. Во овој период не се применува став 3 на 
овој член. Доколку вкупниот промет во петтата календарска година не го надминува износот 
според став 1, даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе пријава за 



отповикување на регистрацијата за данок на додадена вредност до надлежниот даночен орган, 
кој му издава решение за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена 
вредност. 

(8) По исклучок на рокот утврден во ставот 7 на овој член, прекинувањето на 
регистрацијата може да се оствари во покус рок од пет календарски години, а со донесување на 
решение од надлежниот даночен орган. 

(9) Надлежниот даночен орган може да изврши прекинување на регистрацијата кога: 

а) во претходната календарска година даночниот обврзник поднесува даночни пријави 
без искажување на данок за извршен промет и без искажување претходен данок за одбивање; 

б) во двете претходни календарски години даночниот обврзник поднесува даночни 
пријави без искажување на данок за извршен промет, со исклучок на случаите кога во истите 
периоди во даночните пријави искажува само промет ослободен од данок со право на одбивка 
или претходен данок кој произлегува од промет на инвестициони добра извршен кон даночниот 
обврзник или увезени од него; 

в) даночниот обврзник не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за 
вршење на деловни активности; 

г) даночниот обврзник не поднесува даночна пријава и тоа најмалку два даночни 
периоди кај месечните и тримесечните даночни обврзници; 

д) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување; 

ѓ) ќе настапат случаите од членот 9-а ставови (1) и (2) на овој закон. 

(10) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член 
ја поднесуваат пријавата најдоцна до 15 јануари во тековната година. Ако даночниот обврзник 
започнал со вршењето на својата дејност во текот на календарската година, пријавата се 
поднесува во рок од 15 дена од почетокот од вршењето на дејноста. Ако во текот на годината 
се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, даночниот обврзник ја 
поднесува пријавата најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. 

(11) Пријавата за престанок на регистрацијата за данокот на додадена вредност, 
даночните обврзници ја поднесуваат најдоцна до 15 јануари во годината од која сакаат да 
престанат да бидат регистрирани за данокот на додадена вредност. 

(12) Надлежниот даночен орган може да одбие да го регистрира даночниот обврзник кој 
започнува да врши дејност и даночниот обврзник кој доброволно се пријавил за регистрација, 
доколку: 

а) не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на деловни 
активности; 

б) не може да ја докаже реалната намера да врши дејност или 

в) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување.


