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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

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 Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
септември 2014 година.

  
         Бр. 07-3283/1                              Претседател
1 септември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                             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” брoj 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 и 112/14), во 
членот 3 став (2) во точката 5 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка 
и запирка.

Во точката 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава 
нова точка 7, која гласи:

„7. Прометот на добра од страна на закупeцот кон закуподавачот, во случај на 
инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, 
освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, кога 
објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.“

Во ставот (3) во точката 2 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка.

Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава 
нова точка 4, која гласи: 

,,4. Прометот на добра без надомест од страна на закупeцот кон закуподавачот, во 
случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на 
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закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, 
во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот. “

Член 2
Во членот 4 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) При преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата 

согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со 
Законот за извршување, доколку доверителот непосредно не се стекнува со доброто, се 
смета дека прометот е извршен од должникот кон стекнувачот на доброто.“ 

Член 3
Во членот 6 став (2) во точката 3 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со 

точка и запирка.
Во точката 4 точката на крајот од реченицата  се заменува со сврзникот „и” и се додава 

нова точка 5, која гласи:
,,5. Прометот на услуги од страна на закупeцот кон закуподавачот, во случај на 

инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, 
освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај 
кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот. “

Во ставот (3) во точката 2 сврзникот „и”на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка.

Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава 
нова точка 4, која гласи:

,,4.Промет на услуги без надомест од страна на закупeцот кон закуподавачот, во случај 
на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, 
освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај 
кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот. “

Член 4
Во членот 19, по ставот (3) се додаваат два нови става  (4) и (5) кои гласат: 
„(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и 

член 6 став (3) точка 4 од овој закон, за даночна основа се смета пазарната вредност без 
данокот на додадена вредност на инвестициско вложување во објект на закуподавачот 
извршено од страна на закупецот, која е определена од овластен проценувач во моментот на 
настанување на даночниот долг согласно член 31 став (7) на овој закон.

(5) При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во 
постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигнатата крајна цена 
намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка 
утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.“

Член 5
Во членот 31 по ставот (6) се додаваат два нови става ( 7) и (8) кои гласат:
,,(7) За време на настанување на даночен долг во случај на инвестициско вложување во 

објект на закуподавачот извршени од страна на закупецот, се смета:
1. Денот на престанување на договорот за закуп, во случај на истекување на времето за 

кое е склучен, освен кога закупот се продолжува или
2. Денот на раскинување или откажување на договор за закуп или 
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3. Денот кога е извршена уплатата на надоместокот од страна закуподавачот, кога за 
време на важноста на договорот за закуп е извршен прометот со надомест во смисла на 
член 3 став (2) точка 7 и член 6 став (2) точка 5 од овој закон.

(8) По исклучок на став (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 уплата од страна на стекнувачот на доброто, во случај на прометот на добро 
кое е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна 
постапка или во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување.“

Член  6
Во членот 32-а, став (1) во точката 1) точката и запирката на крајот од реченицата се 

заменуваат со сврзникот „и”.
Во точката 2)  сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка.
Точката 3) се брише.

Член 7
Во  членот 34,  во ставот (1), точката 2 се менува и гласи:
„2. Врз основа на фактура која е издадена во согласност со член 53 и 53-б од овој закон, 

или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актот од 
член 53 став (2) и Извештајот од член 43-а став (2) од овој закон и ако тие документи се 
евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.”

Член 8
По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи:

„ Член 34-а
(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари и ако 

даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, односно примените 
услуги за инвестициски вложувања во објектот на закуподавачот, во случај кога објектот 
се користи за вршење на стопанската дејност на даночниот обврзник кој е закупец.

(2) За инвестициски вложувања од став (1) на овој член се сметаат вложувањата во 
објектот извршени од страна на закупец кои се однесуваат на: градење, реконструкција, 
адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект. 

(3) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се 
исполнети сите услови според членовите 33 и 34 став (1) на овој закон. ”

Член 9
По членот 43 се додава нов член 43-а кој гласи:

„ Член 43-а
(1) Во случај на промет од член 4 став (4) на овој закон, кога должникот е регистриран 

за данокот на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за 
присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно 
извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на должникот 
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.
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(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, на денот кога 
е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е 
предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна 
постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а 
најдоцна во рок од пет работни дена. 

(3) Првенство на намирување од износот уплатен од страна на стекнувачот на доброто 
за прометот извршен во постапки на присилна наплата согласно Законот за даночна 
постапка или присилно извршување согласно Законот за извршување, има намирувањето 
на обврската за плаќањето на данокот на додадена вредност. 

(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 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 должникот и до стекнувачот на доброто на денот кога е извршена 
уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на 
продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во 
постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок 
од пет работни дена. 

(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го 
задолжува даночниот обврзник, односно должникот за износот на пресметаниот и 
платениот данок на додадена вредност, доколку должникот не го искажал прометот во 
даночната пријава која се поднесува согласно член 41 на овој закон. 

(6) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот од 
ставот (2) на овој член.“

Член 10
Во членот 51 во ставовите (1), (6) и (10) износот „2.000.000” се заменува со износот 

„1.000.000”. 

Член 11
Во членот 53, во ставот (1) се додава нова реченица која гласи:
„Фактурата може да се издаде во хартиена или електронска форма.” 
Во ставот (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:
„По исклучок од ставот (1) на овој член, при преносот на движен и недвижен имот во 

постапка на присилна наплата и во извршна постапка не се издава фактура од страна на 
даночниот обврзник, а од страна на субјектот кој ја спроведува постапката се изготвува 
решение за предавање на надвижноста на купувачот во владение или потврда за извршена 
продажба согласно Законот за даночна постапка или  заклучок за извршена продажба 
согласно Законот за извршување кои се основ за стекнување со сопственост на движните и 
недвижните добра и Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на 
присилна наплата и присилно извршување.“

Ставот (7) се менува и гласи:
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„ Даночниот обврзник е должен да му достави, односно да му обезбеди фактура на 
примателот на доброто или корисникот на услугата и да обезбеди примерок од фактурата 
за сопствената евиденција.”

По ставот (11), се додава нов став (12) кој гласи: 
„(12) Фактурата издадена во електронска форма не треба да содржи печат на издавачот 

на фактурата.“

Член 12
По членот 53-а се додава нов член 53-б кој гласи:

„Член 53-б
(1) За фактура издадена во електронска форма се смета фактурата која е издадена како 

електронски документ.
(2) Примателот на фактура дава согласност со своја експлицитно изразена волја во 

хартиена форма дека приемот на фактурите ќе го извршува во електронска форма.
(3) Фактурата во електронска форма мора да ги задоволи следните барања:
- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што 

примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е испратена од 
издавачот на фактурата,

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што 
применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во 
фактурата,

- да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбирлива слика на 
издадената фактура на компјутерскиот екран или други електронски уреди на еднаков 
начин како и на хартија.

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член се обезбедуваат со потпишување на 
фактурата со примена на електронски потпис, кој е заснован на квалификуван сертификат 
кој е уреден со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис. “

Член 13
Во членот 56, по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5) кои гласат:
„(2) Фактурите кои се издадени во електронска форма се чуваат во оригиналната форма 

во која се издадени, односно примени.
(3) Автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината на фактурите кои се 

чуваат, како и нивната читливост, мора да бидат обезбедени од моментот на издавање до 
истекот на рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(4) Издавачот и примателот на фактурата во електронска форма се должни да обезбедат 
и чуваат релевантни информации во врска со издавањето и приемот на фактурата преку 
кои може со сигурност да се утврди автентичноста на потеклото и интегритетот на 
содржината во рокот утврдени во ставот (1) од овој член.

(5) Фактурите без разлика на формата во која се издадени се чуваат на територијата на 
Република Македонија.“

По ставот (2) кој станува став (6) се додава нов став (7) кој гласи:
,,(7) Министерот за финансии, во согласност од министерот за информатичко 

општество и администрација го пропишува начинот на издавање, пренос, примање и 
чување на фактура издадена во електронска форма.“
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Член 14
По членот 60-а се додава нов член 60-б кој гласи:

„Член 60-б
(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став 
(1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до 
стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на 
присилна наплата и присилно извршување (член 43-а став (4)).

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став 
(1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати  данокот на додадена вредност 
(член 43-а став (2)).”

Член 15
Одредбата од членот 2 од овој закон со кој во членот 4 се додава нов став (4), одредбата 

од членот 4 од овој закон со кој во членот 19 се додава нов став (5), одредбата од членот 5 
од овој закон со кој во членот 31 се додава нов став (8), одредбата од членот 7 од овој 
закон со кој во членот 34 во ставот (1) се менува точката 2, одредбата од членот 9  од овој 
закон со кој се додава нов член 43-а, одредбата од членот  10 од овој закон со кој во 
членот 51 се врши измена во ставовите (1), (6) и (10), одредбата од членот 11 од овој закон 
со кој во членот 53 во ставот (2) се додава нова реченица и одредбата од членот 14 од овој 
закон  со кој се додаван нов член 60-б ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015  
година.

Одредбата од членот 11 од овој закон со кој во член 53 став (1) се додава нова реченица 
и се менува ставот (7),  и се додава нов став (12), одредбата од членот 12 од овој закон со 
кој се додава нов член 53-б и одредбата од член 13 од овој закон со кој се додаваат 
ставовите (2), (3), (4) (5) и (7), а ставот (2) станува став (6) ќе започнат да се применуваат 
од 1 март 2015  година. 

Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да изготви пречистен текст на Законот за данокот на додадена вредност.

Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


