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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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 декември 2019 година.
 

Бр. 08-7143/1  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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 
ДОБИВКА

Член 1
Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија, брoj 

112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 232/19), во член 4-а ставот (1) се менува и гласи: 

„Здруженија на граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на 
здружување или поврзување, стопанската интересна заедница, политичките партии, 
верските заедници, религиозните групи, Црвениот крст на Република Северна 
Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, 
хуманитарни организации и здруженија, синдикатите, коморите и други правни лица 
основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации, не се 
обврзници за данок на добивка.“.

Член 2
Во член 9 став (1) точка 2) зборовите: „исплатените надоместоци“ се заменуваат со 

зборот „надоместоците“. 
Во алинеја 1 зборот „исплатените“ се брише.
Во алинеја 2 зборот „исплатена“ се брише.
Во алинеја 3 зборот „исплатената“ се брише.
Во алинеја 4 зборот „исплатена“ се брише.
Во алинеја 5 зборот „исплатениот“ се брише.
Во алинеја 6 зборот „исплатениот“ се брише.
Во алинеја 7 зборот „исплатените“ се брише.
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Во алинеја 8 зборот „исплатените“ се брише.
Во алинеја 9 зборот „исплатениот“ се брише, а зборот „надоместок“ се заменува со 

зборот „надоместокот“.
Во алинеја 10 зборот „исплатениот“ се брише, а зборот „надоместок“ се заменува со 

зборот „надоместокот“.
Во точка 3) зборот „исплатени“ се брише.
Точката 3-а) се менува и гласи: 
„надоместоци на трошоци за хотелско сместување (категорија повисока од четири 

ѕвездички) во износ над 6.000 денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за превоз 
на лица кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на 
исплатувачот (во земјата и во странство), доколку истите не се документирани;“.

Во точка 15) зборовите: „исплатите на“ се бришат.
По точката 18 ) се додаваат две нови точки 19) и 20), кои гласат:
„19) надоместок за практикантска работа над износите пропишани согласно со Законот 

за практиканство и
 20) надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во 

висина над 8.000 денари месечно.”.

Член 3
Во член 12-а ставот (1) се менува и гласи:
„Обврзникот е должен за трансакциите од членот 12 од овој закон да приложи извештај 

до Управата за јавни приходи, најдоцна до 30 септември во тековната година за 
претходната година.“.

Ставот (2) се менува и гласи:
„По исклучок на ставот (1) на овој член, обврзникот поднесува извештај во скратена 

форма доколку вкупната вредност на трансакциите со поврзаните лица во текот на 
годината не надминува 10.000.000 денари.“.

Член 4
Членот 12-б) се менува и гласи: 
„Одредбите од членовите 12 и 12-а од овој закон не се однесуваат на трансакциите 

помеѓу поврзани лица резиденти на Република Северна Македонија, како и на 
обврзниците кои во текот на годината оствариле вкупен приход во износ до 300.000.000 
денари.“.

Член 5
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

„Член 17-а
(1) Даночната основа се намалува за износот на трошоците за амортизација над износот 

пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на 
средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот 
период е извршено зголемување на даночната основица.

(2) Даночната основа се намалува за износот на неисплатените надоместоци над 
износите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6) од овој закон, за кои во 
претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се 
искажани како приход.“.

Член 6
Во член 24 ставови (1) и (2) зборот „одбивка“ се заменува со зборот „задршка“.
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Член 7
Во член 30-а став (8) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„за дадени донации во спортот.“.

Член 8
Членот 43 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во висина од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 1.200 до 4.000 евра  во денарска 
противвредност за даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 3.600 до 12.000 евра во 
денарска противвредност за даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 6.000 до 
20.000 евра во денарска противвредност за даночен обврзник правно лице (голем трговец), 
согласно со одредбите од овој закон, ќе му се изрече за сторен прекршок, доколку за 
целите на утврдување на даночната основа и даночните олеснувања на образецот за 
пресметка на данокот наведе неточни податоци поради кои дошло до утврдување на 
помала даночна основа.

 (2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице 
во правно лице (микро трговец), од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во  правно лице (мал трговец), од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 400 до 1.000 евра 
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој закон, покрај глобата на сторителот на 
прекршокот, ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на 
одделна дејност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена.

(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правно лице, може 
да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на професија, дејност или 
должност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена. Ако прекршокот од ставот (1) на 
овој член е сторен за прв пат, забрана на вршење на професија, дејност или должност 
доколку се изрече, ќе се изрече само како самостојна санкција без глоба, а при повторно 
сторување на  прекршокот од ставот (1) на овој член,  забраната на вршење на професија, 
дејност или должност, доколку се изрече, ќе се изрече заедно со глоба.“.

Член 9
Членот 44 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност 
на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 
евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 
се изрече за прекршок, ако:

1) не го плати утврдениот данок на вкупен приход во пропишаниот рок (член 39 
ставови (3) и (4)); 

2) во односите со поврзаните субјекти презема дејствија заради намалено плаќање на 
данок (член 36);

 3) во пропишаниот рок не ја плаќа месечната аконтација на данокот на добивка (член 
40 став (2));

4) во пропишаниот рок не ја плати разликата меѓу платената аконтација и вистинската 
обврска на пресметаниот данок на добивка (член 41 став (1)) или 

5) не го плати утврдениот данок на добивка во пропишаниот рок (член 39 став (2)).
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 (2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 
правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 
изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член.“.

Член 10
Членот 45 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице – исплатувач на приходи (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во 
денарска противвредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач на приходи (мал 
трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно 
лице – исплатувач на приходи (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице– исплатувач на приходи (голем 
трговец) ќе му се изрече за прекршок, ако при исплатата на приходот не го задржи и не го 
уплати данокот на соодветната уплатна сметка (член 20 став (1)).

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 
правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во  правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 
- трговец поединец - исплатувач на приходи и лице кое самостојно врши дејност - 
исплатувач на приходи, ќе им се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице - исплатувач на приходи за прекршокот од ставот (1) од овој член.“.

Член 11
Членот 46 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен 

обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност 
на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 
евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем трговец) ќе му 
се изрече за прекршок, ако не и поднесе на Управата за јавни приходи извештај и 
соодветен образец во пропишаниот рок (член 12-а ставови (1) и (2) и член 39). 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во 
правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на 
одговорно лице во  правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во  правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра 
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се 
изрече, за прекршокот од ставот (1) на овој член.“.

Член 12
Во член 46-а сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „поединец“ се додава 

запирка и зборовите: „физичко лице, лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице 
во правно лице“.
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Член 13
По членот 46-б се додава нов член 46-в, кој гласи:

„Член 46-в
 (1) За прекршоците од членовите 43, 44, 45 и 46 од овој закон за кои глобата е утврдена 

до најмногу 250 евра во денарска противвредност за физичко лице, трговец поединец и 
лице кое самостојно врши дејност, 500 евра во денарска противвредност за одговорно 
лице во правно лице и 1.000 евра во денарска противвредност за правни лица, прекршочна 
постапка води и прекршочни санкции изрекува прекршочниот орган.

 (2) За прекршоците од овој закон, за кои глобата за лицата од ставот (1) на овој член е 
утврдена над износите од ставот (1) на овој член, прекршочна постапка води и 
прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“.

Член 14
(1) Даночните обврзници кои имаат искажано ревалоризациони резерви 

(ревалоризациони вишоци) за материјални и нематеријални средства, намалени за 
пресметаната амортизација на ревалоризираната вредност на средствата за период од 1 
јануари 2019 година до денот кога средството е повлечено од употреба или оттуѓено, при 
преносот на истите во акумулирана добивка имаат обврска да пресметаат и платат данок 
на добивка. 

(2) Пресметувањето и плаќањето на данокот од ставот (1) на овој член се врши на 
образецот “ДД-РВ“.

(3) Формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член ги пропишува 
министерот за финансии.

Член 15
Одредбите од членот 2 од овој закон, со кои во членот 9 се менува точката 3-а), а се 

додаваат две нови точки 19) и 20) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година. 

Член 16
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
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