
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊE НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од 

данокот на додадена вредност на физичките лица, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

9 октомври 2020 година. 

 

Бр. 08-3552/1 Претседател на Република 

9 октомври 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊE НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА 

 

Член 1 
Во Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj 133/19 и 275/20), во член 3 во 
ставот (2) по зборовите: „член 6“ се додаваат зборовите: „ и член 9-а“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Враќањето на делот од данокот на додадена вредност пресметан на прометот на 

македонски добра и услуги се врши во висина од 20% од пресметаниот данок искажан во 
поединечна фискална сметка. Враќањето на делот од данокот на додадена вредност 
пресметан на прометот на останати добра и услуги се врши во висина од 10% од 
пресметаниот данок на додадена вредност искажан во поединечна фискална сметка.”. 

 

Член 2 
По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

 

„Член 9-а 
(1) По исклучок од членoт 3 ставови (1), (3), (4) и (5), член 6 став (2), член 8 и член 9 

ставови (1) и (2) од овој закон за фискалните сметки кои се издадени на 10, 11 и 12 
октомври 2020 година и кои ќе бидат пријавени преку апликативниот софтвер на Управата 
за јавни приходи, правото на враќање на данокот се однесува на целиот износ на данокот 
на додадена вредност искажан во фискалните сметки издадени согласно со прописите од 
областа на регистрирање на готовински плаќања и тоа за: 



 

1. купени македонски добра (производи) или користени услуги, 

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

софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери) од 

член 30 став (1) точка 10 и став (2) точка 2 од Законот за данокот на додадена вредност. 

(2) Прометот на добрата и услугите од став (1) точка 2 на овој член во фискалната 

сметка издадена во периодот од ставот (1) на овој член се евидентираат како промет од 

македонски производи. 

(3) Утврдениот данок за враќање за добрата и услугите од ставот (1) на овој член се 

врши за вкупно искажаниот данок во сите издадени фискални сметки од периодот од 

ставот (1) на овој член чиј вкупен збирен промет за добрата и услугите од ставот (1) на 

овој член на кој е пресметан данок на додадена вредност, не го надминува износот од 

30.000 денари по лице. 

(4) За фискалните сметки од ставот (1) на овој член враќањето на данокот ќе се врши 

согласно со ставовите (1) и (3) на овој член, а доколку е надминат износот на вкупен 

промет од ставот (3) на овој член враќањето на преостанатиот износ на данок содржан во 

преостанатиот вкупен промет ќе се врши согласно со членот 3 ставови (3) и (5) од овој 

закон. 

(5) Враќањето на износот на данокот утврден согласно со ставот (3) на овој член, не ja 

намалува и не влијае на основицата за пресметување на данокот за враќање утврден 

согласно со членот 3 став (5) од овој закон. 

(6) Износот на данокот на додадена вредност од фискалната сметка од ставот (1) на овој 

член за кој се остварува правото на враќање од ставот (3) на овој член не може да се 

користи за остварување на правото на враќање на данокот од членот 3 ставови (3) и (5) од 

овој закон. 

(7) Пријавувањето на податоците од членот 6 став (1) од овој закон за фискалните 

сметки од ставот (1) на овој член заради остварување на правото на враќање на данокот 

согласно со ставот (3) на овој член може да се врши најдоцна во рок од три дена од 

датумот на издавање на фискалната сметка. 

(8) По истекот на рокот од ставот (7) на овој член, за фискалните сметки кои се 

пријавени во рокот од членот 6 став (2) од овој закон правото на враќање на данокот се 

остварува согласно со членот 3 ставови (3) и (5) од овој закон. 

(9) Враќањето на данокот од ставот (3) на овој член се врши на трансакциската сметка 

во рок од 15 дена по истекот на рокот од ставот (7) на овој член. 

(10) Враќањето на данокот за периодот од ставот (1) на овој член се врши во висина на 

данокот утврден согласно со ставот (3) на овој член.“. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата со 

законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност 

на физичките лица („Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj 108/20 и 

156/20). 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
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