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20161904202
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 ДАНОЧНИ, ЦАРИНСКИ И ДРУГИ
ФИСКАЛНИ ПОГОДНОСТИ ВО ВРСКА СО ОДРЖУВАЊЕТО НА УЕФА СУПЕР
КУП 2017 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со
одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14
октомври 2016 година.
Бр. 08-4410/1
14 октомври 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ДАНОЧНИ, ЦАРИНСКИ И ДРУГИ ФИСКАЛНИ ПОГОДНОСТИ ВО
ВРСКА СО ОДРЖУВАЊЕТО НА УЕФА СУПЕР КУП 2017 ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој закон се уредуваат даночните, царинските и другите фискални погодности,
условите, начинот и постапката на користењето на фискалните погодности во врска со
одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија.
Член 2
Во однос на условите, начинот и постапката на користењето на даночните, царинските
и другите фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 се
применуваат одредбите од Законот за данокот на добивка, Законот за персоналниот данок
на доход, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за
комуналните такси, Царинскиот закон и Законот за даночна постапка, доколку со овој
закон не е поинаку уредено.
Член 3
Работите на Фудбалската федерација на Македонија во врска со издавањето на
потврдите од членовите 5 став (4) и 6 став (4) од овој закон се работи кои таа ги врши како
јавно овластување утврдени со овој закон.
Член 4
Одделните поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
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1) „УЕФА” е Унија на европските фудбалски федерации;
2) „УЕФА Супер Куп 2017” е фудбалски натпревар кој го организира УЕФА во 2017
година и на кој учествуваат актуелните шампиони на Лига на шампиони и Лига Европа;
3) „ФФМ” е Фудбалска федерација на Македонија;
4) „Поврзани лица на УЕФА“ се субјектите кои не се резиденти на Република
Македонија, а кои се наведени како поврзани лица на УЕФА во листата која УЕФА ја
доставува до ФФМ кон договорот склучен помеѓу ФФМ и УЕФА врз основа на кој ФФМ
се стекнува со парични средства од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп
2017 и
5) „Фудбалски клубови” се субјектите учесници на УЕФА Супер Куп 2017.
Член 5
(1) За набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица
на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 се
врши враќање на данокот на додадена вредност врз основа на поднесено барање до ФФМ.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложуваат фактурите во оригинал,
како и доказот за извршено плаќање по однос на истите, односно фискалните сметки и
сметкопотврдите во оригинал.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува во три примероци заедно со
потребната документација од ставот (2) на овој член, од кои едниот примерок по заверка
за прием се враќа на подносителот на барањето.
(4) ФФМ доколку утврди дека барањето од ставот (1) на овој член, е соодветно
пополнето, дека е доставена потребната документација од ставот (2) на овој член, а
набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 изготвува
потврда најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето. Потврдата ја
потпишува претседателот на ФФМ или од него овластено лице.
(5) ФФМ еден примерок од барањето од ставот (1) на овој член, заедно со потврдата
дека набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и
документацијата од ставот (2) на овој член, најдоцна во рок од пет дена од денот на
издавањето на потврдата ги доставува до Управата за јавни приходи.
(6) Доколку ФФМ утврди дека барањето од ставот (1) на овој член не е соодветно
пополнето, или пак не е доставена потребната документација од ставот (2) на овој член,
или набавените добра и користените услуги не се за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017 за истото ги известува субјектите од ставот (1) на овој член во писмена форма
најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето.
(7) По прием на документите согласно со ставот (5) на овој член, Управата за јавни
приходи е должна да постапи по барањето најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот
на документите и да изврши враќање на данокот на додадена вредност на нерезидентна
денарска сметка отворена во Република Македонија на субјектите од ставот (1) на овој
член.
(8) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член како и формата и
содржината на потврдата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за
финансии.
(9) Субјектите од ставот (1) на овој член немаат право на одбивка, односно враќање на
данокот на додадена вредност согласно со Законот за данок на додадена вредност, кој е
пресметан за набавените добра и услуги, а кој е вратен согласно со ставот (7) на овој член.
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Член 6
(1) УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови при увоз на стока/добра,
вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за цели на реализација на УЕФА
Супер Куп 2017, се ослободуваат од плаќање на увозни давачки, данок на додадена
вредност, акциза и надоместоци при увоз врз основа на поднесено барање до ФФМ.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува фактура, про-фактура или
договор за купопродажба.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува во три примероци заедно со
потребната документација од ставот (2) на овој член, од кои едниот примерок по заверка
за прием се враќа на подносителот на барањето.
(4) ФФМ доколку утврди дека барањето од ставот (1) на овој член, е соодветно
пополнето, дека е доставена потребната документација од ставот (2) на овој член, а
увезените стоки/добра се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 издава потврда
најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето. Потврдата ја потпишува
претседателот на ФФМ или од него овластено лице.
(5) ФФМ еден примерок од барањето од ставот (1) на овој член, заедно со потврдата
дека увезените стоки/добра се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и
документацијата од ставот (2) на овој член, најдоцна во рок од пет дена од денот на
издавањето на потврдата ги доставува до субјектите од ставот (1) на овој член.
(6) Субјектите од ставот (1) на овој член кои сакаат да го остварат правото за
ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и
надоместоци при увоз за реализација на УЕФА Супер Куп 2017, документите од ставот
(5) на овој член, ги доставуваат до царинскиот орган кој ја спроведува царинската
постапка. Доколу царинскиот орган при проверка на документите од ставот (5) на овој
член утврди дека истите се соодветно пополнети и истите се уредни, решава со
донесување на службена забелешка на самата декларација.
(7) Доколку ФФМ утврди дека барањето од ставот (1) на овој член не е соодветно
пополнето, или не е доставена потребната документација од ставот (2) на овој член, или
увезените добра не се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за истото ги
известува субјектите од ставот (1) на овој член во писмена форма најдоцна во рок од десет
дена од денот на приемот на барањето.
(8) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член како и формата и
содржината на потврдата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за
финансии.
Член 7
(1) Од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок се
ослободува прометот на добра и услуги извршен кон ФФМ наменети за цели на
реализација на УЕФА Супер Куп 2017, доколку набавените добра и услуги се платени со
парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(2) Даночното ослободување од ставот (1) на овој член се применува и доколку даночен
должник е ФФМ како примател на доброто или корисник на услугата согласно со со
членот 32 точка 4) од Законот за данокот на додадена вредност.
(3) За остварување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член, ФФМ до
вршителот на прометот доставува копија од решението за регистрација на проект УЕФА
Супер Куп 2017 издадена од страна на Управата за јавни приходи согласно со членот 10
став (4) од овој закон.
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Член 8
(1) ФФМ при увоз на стоки/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно
ослободување, купени со парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на
УЕФА Супер Куп 2017, се ослободува од плаќање на увозни давачки, данок на додадена
вредност, акциза и надоместоци при увоз врз основа на поднесено барање до царинскиот
орган.
(2) За остварувањето на ослободувањето од ставот (1) на овој член, ФФМ доставува:
а) барање за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност,
акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки за реализација на проект УЕФА Супер Куп
2017 финансиран со парични средства од УЕФА;
б) решение за регистрација за проект УЕФА Супер Куп 2017 издадено од Управата за
јавни приходи согласно со членот 10 став (4) од овој закон и
в) фактури, про-фактури или договори за купопродажба издадени од странски
испорачател кон ФФМ во кои стои дека стоките/добрата се за цели на реализација на
УЕФА Супер Куп 2017.
(3) По прием на документите од ставот (2) на овој член, царинскиот орган може да
одобри ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза
и надоместоци при увоз за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за увозот на
стоки/добра кој се врши од страна на ФФМ, доколу при проверка на документите од
ставот (2) на овој член утврди дека истите се соодветно пополнети и истите се уредни,
решава со донесување на службена забелешка на самата декларација.
(4) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.
Член 9
(1) ФФМ при увоз на стоки/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно
ослободување од плаќање царина за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017, се
ослободува од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и
надоместоци при увоз врз основа на поднесено барање до царинскиот орган.
(2) За остварувањето на ослободувањето од ставот (1) на овој член, ФФМ доставува:
а) барање за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност,
акциза и надоместоци при увоз за реализација на УЕФА Супер Куп 2017,
б) изјава од ФФМ потпишана од претседателот на ФФМ или од него овластено лице
која е заверена на нотар, дека се работи за увоз на стока која е наменета за цели на
реализација на УЕФА Супер Купот 2017 со спецификација на стоката и
в) фактури, про-фактури или договори за купопродажба издадени од странски
испорачател кон ФФМ во кои стои дека стоките/добрата се за цели на реализација на
УЕФА Супер Куп 2017.
(3) По прием на документите од ставот (2) на овој член, царинскиот орган може да
одобри ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза
и надоместоци при увоз за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 за увозот на
стоки/добра кој се врши од страна на ФФМ, доколу при проверка на документите од
ставот (2) на овој член утврди дека истите се соодветно пополнети и истите се уредни,
решава со донесување на службена забелешка на самата декларација.
(4) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.
Член 10
(1) Со цел остварување на даночното ослободување утврдено во членовите 7 и 8 од овој
закон, ФФМ потребно е да го регистрира проектот УЕФА Супер Куп 2017 во Управата за
јавни приходи и да добие решение за регистрација на проектот.
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(2) ФФМ е должна да го регистрира проектот во Управата за јавни приходи и да добие
посебен даночен број за проектот за реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
Регистрацијата на проектот се врши со поднесување на Пријава за регистрација на
даночен обврзник (образец УЈП-РДО), а во прилог се доставува договорот склучен меѓу
ФФМ и УЕФА врз основа на кој ФФМ се стекнува со парични средства од УЕФА за цели
на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
(3) Кон договорот од ставот (2) на овој член ФФМ е должна да ја достави и листата во
која се наведени поврзаните лица на УЕФА.
(4) Управата за јавни приходи врз основа на доставената пријава од ставот (2) на овој
член, издава решение за регистрација на проект УЕФА Супер Куп 2017 кое ги содржи
следниве податоци:
- назив на проектот,
- единствен даночен број (ЕДБ) на проектот,
- адреса на седиште на проектот,
- вредност на проектот,
- датум на започнување и датум на завршување на проектот,
- назив на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот,
- име и презиме на одговорното лице за реализација на проектот и единствен матичен
број на граѓанинот (ЕМБГ) на одговорното лице и
- дата на договорот склучен меѓу ФФМ и УЕФА врз основа на кој ФФМ се стекнува со
парични средства од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
Член 11
(1) За остварување на даночното ослободување од членот 7 од овој закон, вршителот на
промет е должен да издаде фактура која содржи сериски број доделен од страна на
Управата за јавни приходи. Вршителот на промет пред да ја издаде фактурата, за
остварување на даночното ослободување од членот 7 од овој закон, мора да го пријави
прометот, по електронски пат до Управата за јавни приходи.
(2) Врз основа на податоците од пријавата доставена од вршителот на прометот по
електронски пат до Управата за јавни приходи, се генерира фактура со сериски број за
прометот ослободен од данок на додадена вредност по електронски пат.
(3) Вршителот на прометот фактурата од ставот (1) на овој член ја печати во два
примерока кои ги заверува со име, презиме и потпис на овластеното лице и едниот
примерок го доставува до ФФМ, во рокот утврден во членот 53 став (8) од Законот за
данокот на додадена вредност.
(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член не се применуваат во случај на
промет извршен од вршител на промет кој нема ниту седиште, ниту подружница во
Република Македонија.
(5) Управата за јавни приходи е должна да води евиденција за фактурите од ставот (2)
на овој член во електронска форма.
(6) ФФМ е должна да води евиденција за примените фактури од ставот (1) на овој член
по даночен обврзник. Во евиденцијата се внесуваат и примените фактури од даночен
обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија, за промети
за кои е користено даночното ослободување од членот 7 став (2) од овој закон.
(7) ФФМ до Управата за јавни приходи доставува по електронски пат податоци од
евиденцијата од ставот (6) на овој член за секое календарско тримесечје, најдоцна до 25 во
месецот по завршување на секое календарско тримесечје.
(8) Формата и содржината на фактурата од ставот (1) на овој член, формата и
содржината на пријавата од ставот (1) на овој член, начинот на пријавување од ставот (1)
на овој член, содржината на евиденцијата од ставот (5) на овој член, како и формата и
содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за
финансии.
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Член 12
Услугата за право на влез (влезница) за УЕФА Супер Куп 2017 е ослободена од данок
на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок.
Член 13
(1) Приходите на физичките лица кои не се резиденти на Република Македонија
остварени по основ на нивниот ангажман при организацијата на УЕФА Супер Куп 2017,
исплатени директно од страна на УЕФА или поврзаните лица на УЕФА, како и од
средствата кои УЕФА и ги доделила на ФФМ за целите на организацијата на УЕФА Супер
Куп 2017, се ослободени од плаќање на персонален данок на доход.
(2) За остварување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член, УЕФА
доставува до Управата за јавни приходи и до ФФМ листа на лицата од ставот (1) на овој
член.
(3) Физичките лица кои се резиденти на Република Македонија се должни приходите
остварени по основ на нивниот ангажман при организацијата на УЕФА Супер Куп 2017
кои им биле исплатени од страна на УЕФА или поврзаните лица на УЕФА, да ги пријават
во Годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, која се
поднесува до Управата за јавни приходи во рокот предвиден со Законот за персоналниот
данок на доход и да го платат износот на данокот кој Управата за јавни приходи го
утврдува со решение.
Член 14
Во текот на организацијата на УЕФА Супер Куп 2017, за цели на данокот на добивка
УЕФА и поврзаните лица на УЕФА нема да се смета дека имаат постојана деловна
единица, ниту постојано место за вршење на дејност во Република Македонија.
Член 15
(1) Добивката која УЕФА и поврзаните лица на УЕФА ја остваруваат по основ на
организацијата на УЕФА Супер Куп 2017 нема да биде предмет на оданочување со данок
на добивка во Република Македонија.
(2) Приходите (вклучително и дивидендите, надоместоците за услуги и приходите од
авторски права) остварени од организацијата на УЕФА Супер Куп 2017 кои се
исплатуваат од страна на домашните субјекти кон УЕФА и поврзаните лица на УЕФА
нема да бидат предмет на оданочување со задржан данок во Република Македонија.
Член 16
Користењето на определени права, предмети и услуги од јавен интерес од страна на
УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови кои се за цели на реализација на
УЕФА Супер Куп 2017 не подлежат на обврска за плаќање на комунална такса.
Член 17
Надзор над вршењето на работите на ФФМ во врска со издавањето на потврдите
утврдени во членовите 5 и 6 од овој закон го врши Управата за јавни приходи, односно
Царинската управа согласно со нивните надлежности утврдени со закон.
Член 18
(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
правното лице за прекршок, ако:
- не го регистрира проектот согласно со членот 10 став (2) од овој законот,
- не води или неточно води евиденција согласно со членот 11 став (6) од овој законот,
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- не достави евиденција до Управата за јавни приходи согласно со членот 11 став (7) од
овој законот.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член.
Член 19
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 20
Барањата од членовите 5 став (1), 6 став (1), 8 став (1), и 9 став (1) како и пријавата од
членот 11 став (1) од овој закон може да се поднесуваат најдоцна во рок од 120 дена од
денот на завршување на УЕФА Супер Куп 2017.
Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува до 31 јануари 2018 година.
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