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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 

 

У К А З 

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 

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7113/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 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), во член 2 ставот (1) се 

менува и гласи: 

„Одредбите од овој закон не се однесуваат на фискалните сметки евидентирани кај 

правно лице, трговец поединец, физичко лице кое врши самостојна дејност и физичко 

лице регистрирано за цели на данок на додадена вредност, независно дали кон фискалната 

сметка е издадена или не е издадена сметкопотврда, фактура или друг документ.“. 

 

Член 2 

Во член 7 во ставот (2) се додава втора реченица, која гласи: 

„Даночниот обврзник кој нема обврска за поднесување на даночна пријава за цели на 

данокот на додадена вредност, пријавувањето на сметките од ставот (1) на овој член го 

врши најдоцна до 25 во месецот по истекот календарското тримесечје.“. 

 

Член 3 

Во член 12 ставот (1) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 

правно лице (микро трговец), од 300 до 600 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (мал трговец), од 500 до 750 евра во денарска противвредност на 
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даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 750 до 1.000 евра во денарска 

противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец), ќе му се изрече на 

издавачот на фискалната сметка доколку не ја пријави во Управата за јавни приходи 

фискалната сметка која ја сторнира и сторната сметка (член 7).“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 

правно лице (микро трговец), од 100 до 200 евра во денарска противвредност на  

одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 250 евра во денарска 

противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 250 евра 

во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 

изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член.“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност ќе им се изрече за 

прекршоците од ставот (1) на овој член.“. 

 

Член 4 

Во член 13 зборовите: „250 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 

 

Член 5 

Одредбите од членот 1 од овој закон со кои во членот 2 се менува ставот (1) како и 

одредбите од членот 2 од овој закон со кои во членот 7 во ставот (2) се додава нова втора 

реченица, ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година. 

 

Член 6 

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

Северна Македонија“. 


