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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 ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
додадена вредност,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
12 јуни 2019 година.

 
Бр. 08-3472/1  Претседател на Република

12 јуни 2019 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

З А К О Н
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” број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 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 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија 98/19”), во член 23 точка 17. потточка 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 со Законот за научно-
истражувачката дејност;’’.

Член 2
Во член 30 став (1) точка 9. по зборот „Лекови“ се додаваат зборовите: „вклучувајќи и 

лекови за ветеринарна медицина“.
Во точката 17. сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката 18. точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и”.
По точката 18. се додава нова точка 19., која гласи:
„19. Топлинска енергија за греење.”.
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Член 3
Во член 42 став (2) зборовите: „Законот за персоналниот данок на доход’’ се 

заменуваат со зборовите: „Законот за даночна постапка’’.

Член 4
Во член 48 став (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 член 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 ставот (1) на овој член и во секоја од двете 
претходни календарски години во даночните пријави нема искажано претходен данок за 
одбивање.“.

Член 6
Одредбите на членот 2 од овој закон ќе започнат 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“.
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