Службен весник на РМ, бр. 129 од 31.07.2015 година

20151293759
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
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 Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули
2015 година.
Бр. 08-3388/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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” 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 и
15/15), во членот 4 став (4) зборот ,,непосредно“ се брише, и по точката се додава втора
реченица, која гласи:
,,Доколку доверителот се стекнува со доброто, се смета дека прометот е извршен од
должникот кон доверителот како стекнувач на доброто.”
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
"(5) Кога имотот од ставот (4) на овој член е во сопственост на лице кое гарантира за
даночен долг во постапка на присилна наплата, односно на должник или заложен должник
кој одговара за долгот на должникот во постапка за присилно извршување, ќе се смета
дека прометот е извршен од страна на лицето кое гарантира за даночен долг, односно од
должникот или заложниот должник кон стекнувачот на доброто.“
Член 2
Во членот 12 се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Промет наменет за крајна потрошувачка е прометот за кој примателот на прометот
нема право на одбивка на претходен данок, односно:
1. прометот спрема лица кои не се даночни обврзници;
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2. прометот спрема даночни обврзници во смисла на членот 51 став (3) од овој закон,
доколку истите не се регистрирале доброволно за данокот на додадена вредност;
3. прометот спрема даночни обврзници кои го користат овој промет заради извршување
промет ослободен од данок според членот 23 од овој закон и
4. прометот спрема даночни обврзници, кој доведува до исклучување на правото на
одбивка на претходниот данок според членот 35 точки 2 до 6 од овој закон.“
Член 3
Во членот 15 се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) По исклучок од ставот (1) точка 2 од овој член за увоз на добра не се смета,
прометот на добра со статус на домашна стока согласно со Царинскиот закон, кој се врши
со надоместок, а кои се превезуваат или испраќаат од слободните зони во земјата, и
истиот се смета за промет остварен во земјата.“
Член 4
Во членот 24 се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) По исклучок на ставот (1) точка 2 на овој член, прометот на добра кои се
превезуваат или испраќаат од земјата во слободни зони не е ослободен од данок на
додадена вредност, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет без
данокот на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000 денари.“
Член 5
Во членот 31 ставот (8) се менува и гласи:
"По исклучок на ставот (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во
постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога
е извршена целосна уплата на постигнатата крајна цена од страна на стекнувачот на
доброто, освен кога доверителот се стекнува со доброто.“
Член 6
Во членот 32-а став (1) во точката 1 сврзникот ,,и” на крајот од реченицата се заменува
со точка и запирка.
Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот ,,и” и се додава
нова точка 3), која гласи:
"3) пренос на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата согласно со
Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот
за извршување, кога доверителот се стекнува со доброто.”
Во ставот (2) и ставот (3) по зборовите: "ставот (1)" се додаваат зборовите: "точки 1) и
2)".
Член 7
Во членот 34 став (1) точка 2 се менува и гласи:
„Врз основа на фактура која е издадена во согласност со членовите 53 и 53-б од овој
закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или
актите и Извештаите од членот 53 став (2) од овој закон и ако тие документи се
евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.“
Член 8
Во членот 35 став (1) точка 6 по зборот ,,исхрана“ се додаваат зборовите: ,,со исклучок
на издатоци за кетеринг за лица ангажирани од филмскиот продуцент, при производство
на филм наменет за јавно прикажување“.
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Член 9
Во членот 40 ставот (1) се менува и гласи:
"(1) Даночниот обврзник го пресметува данокот на додадена вредност за соодветниот
даночен период според вкупно извршениот промет и вкупно примениот промет за кој е
даночен должник согласно со членот 32-а од овој закон, доколку во тој период настанал
даночен долг според членот 31 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој закон, освен
прометот извршен во постапка на присилна наплата или присилно извршување, доколку
доверителот непосредно не се стекнува со доброто, согласно со членот 4 став (4) како и во
случаите од членот 4 став (5) од овој закон. При пресметувањето се земаат предвид
исправките според членот 22 ставови (1) и (2) и долгуваните износи според членот 55 став
(2) од овој закон.”
Член 10
Членот 43-а ставот (1) се менува и гласи:
"(1) Во случај на промет од членот 4 ставови (4) и (5) од овој закон, кога должникот или
лицето кое гарантира за даночен долг, односно должникот или заложниот должник се
регистрирани за данок на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во
постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и во постапка за
присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на
даночниот должник, пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за
прометот на добрата кои се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот
надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување, освен кога доверителот се
стекнува со доброто.“
Ставот (2) се менува и гласи:
"(2) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот
(1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ)
Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и
присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно
за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи. Во постапка
за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за
присилна наплата плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од
денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во постапка
за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за присилно
извршување плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од денот
на одржаната делба.“
Ставот (4) се менува и гласи:
“(4) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот
(1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го
изготвува согласно со Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за
стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот
даночен орган, до даночниот должник и до стекнувачот на доброто. Во постапка за
присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за
присилна наплата Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет работни
дена од денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во
постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за
присилно извршување Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет
работни дена од денот на одржаната делба.“
Ставот (5) се менува и гласи:
"(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го
задолжува даночниот должник за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена
вредност.“
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Член 11
Во членот 48 во ставот (1) по третата реченица се додава нова реченица, која гласи:
,,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“.
Во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:
„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.“
Член 12
Во членот 49 став (1) се додава втора реченица, која гласи:
,,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“.
Член 13
Во членот 53 став (2) во третата реченица по зборовите: ,,присилно извршување“ се
додаваат зборовите: ,,од членот 43-а став (2) од овој закон кога доверителот не е стекнувач
на доброто, односно Извештај за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на
присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на
доброто“.
По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:
”(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот за
пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно
извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто.“
Член 14
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ број 135/11), во членот 2 датата ,,31
декември 2015 година“ се заменува со датата ,,31 декември 2018 година“.
Член 15
Започнатите постапки за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и
постапки за присилно извршување согласно со Законот за извршување, до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите на овој закон.
Член 16
Започнатите постапки за враќање на данокот на додадена вредност согласно со
членовите 48 и 49 од 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 и 15/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со
одредбите на овој закон.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник
на Република Македонија.“
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