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20140120318
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 17
јануари 2014 година.
Бр. 07- 319/1
17 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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 и 155/12), во членот 19 став (1)
точка 4 на крајот од реченицата сврзникот „и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 5 на крајот од реченицата точката се заменува со сврзникот „и” и се додава
нова точка 6, која гласи:
„6. Надоместокот (провизијата) за услугата за отстапување на привремен агенциски
работник на работодавач корисник, согласно со закон.”
Член 2
Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Даночниот обврзник кон кого е извршен прометот од членот 32-а од овој закон,
исто така, мора да ги исправи данокот кој го должи и одбивката на претходниот данок, во
текот на даночниот период на извршената промена, ако даночната основа се промени во
случаите наведени во ставот (1) на овој член.”
Ставот (2) станува став (3).
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Член 3
Во членот 23 точка 19 на крајот од реченицата сврзникот “и” се заменува со точка и
запирка.
По точката 19 се додава нова точка 19-а, која гласи:
„19-а. Употреба на јавен пат, негов дел или објект од патот (патарина) и”.
Член 4
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
„Член 24-а
(1) Ослободен од данок на додадена вредност e промет на добра и услуги, наменети за
реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на
договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој
договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.
(2) Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна
помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното
ослободување од ставот (1) на овој член се однесува и за делот на средствата од
национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од
сопствени средства или од други извори на финансирање.
(3) Даночното ослободување од ставот (1) на овој член се применува и доколку даночен
должник е примателот на доброто или корисникот на услугата согласно со членот 32
точка 4 од овој закон.
(4) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член го
пропишува министерот за финансии.“
Член 5
Во членот 27-б став (1) точката 42 се менува и гласи:
„добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства
добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и
странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства
нема да се плаќаат даноци.“
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна
помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното
ослободување од ставот (1) точка 42 на овој член се однесува и за делот на средствата од
национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од
сопствени средства или од други извори на финансирање.
(5) За остварување на ослободувањето од ставот (1) точка 42 на овој член увозникот на
добрата поднесува барање до Министерството за финансии.“
Ставот (4) кој станува став (6) се менува и гласи:
„(6) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) точка 42 на
овој член, како и формата и содржината на барањето од ставот (5) на овој член ги
пропишува министерот за финансии.“
Член 6
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:
„Член 32-а
(1) По исклучок од членот 32 точка 1 од овој закон, даночен должник е даночниот
обврзник од членот 51 ставови (1) и (4) од овој закон кон кого од страна на друг даночен
обврзник од членот 51 ставови (1) и (4) од овој закон, се извршени следниве промети на
добра и услуги:
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1) градење, вклучувајќи одржување, реконструкција и отстранување на градби или
нивни делови, кога примател на прометот е инвеститорот, а вршителот на прометот е
изведувачот на работите и во случај кога примател на прометот е изведувачот, а вршител
на прометот е подизведувачот на работите, согласно со законот со кој се уредува
градењето;
2) прометот со употребен материјал и употребен материјал кој не може повторно да се
користи во иста состојба, отпад, индустриски и неиндустриски отпадни материјали,
отпаден материјал кој може да се рециклира, делумно преработен отпад и
3) недвижности во извршна постапка или во постапка на присилна наплата по пат на
јавно наддавање.
(2) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од
ставот (1) на овој член.
(3) Даночниот обврзник кон кого се врши промет е даночен должник и во случај на
плаќање кое го врши однапред (аванс), пред да биде извршен прометот на добрата и
услугите од ставот (1) на овој член.“
Член 7
По Главата IX се додава нова Глава IX-a, нов наслов и пет нови членa 38-а, 38-б, 38-в,
38-г, и 38-д, кои гласат:
„IX-a. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКО ЗЛАТО
1. Општи одредби
Член 38-а
(1) За целите на овој закон, инвестициско злато се смета:
1) злато во форма на прачки или плочки со тежина прифатена од пазарите за
благородни метали и со финост еднаква или поголема од 995 илјадити делови независно
од тоа дали е обезбедено во форма на хартии од вредност или не и
2) златни монети, со финост еднаква или поголема од 900 илјадити делови, што се
исковани по 1800 година, кои во земјата на потекло се или биле законски платежни
средства и вообичаено се продаваат по цена што не надминува повеќе од 80% од
вредноста на златото содржано во монетата, на слободниот пазар.
(2) За целите на овој закон, се смета дека монетите од ставот (1) точка 2 на овој член не
се продаваат за нумизматички цели.
(3) Владата на Република Македонија ги пропишува „тежината прифатена на пазарите
на благородни метали” од ставот (1) точка 1 на овој член и видовите на златни монети од
ставот (1) точка 2 на овој член, кои претставуваат инвестициско злато.
2. Даночно ослободување на прометите со инвестициско злато и посредувањето во
промети со инвестициско злато
Член 38-б
(1) Од данок на додадена вредност се ослободени прометот и увозот на инвестициско
злато, вклучително инвестициското злато претставено со сертификати за алоцирано
(асигнирано) или неалоцирано (неасигнирано) злато или е тргувано преку сметки за
трговија со злато, како и заемите во злато и свопови со злато (swap) со кои се стекнува
право на сопственост или побарување во врска со инвестициско злато, и трансакции во
врска со инвестициско злато кои вклучуваат договори за фјучерси и форворди чиј
резултат е пренос на правото на сопственост или побарувањето во врска со инвестициско
злато.
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(2) Од данокот на додадена вредност е ослободен прометот на услуги на посредникот,
што дејствуваат во име и за сметка на трети лица, доколку тој посредува во прометот на
инвестициско злато до неговите налогодавачи.
3. Право на одбивка на претходниот данок за промет со инвестициско злато кој е
ослободен од данок
Член 38-в
За прометот на инвестициско злато кој е ослободен од данокот согласно со оваа глава,
даночниот обврзник има право да ги одбие следниве износи:
а) данокот на додадена вредност што се должи или е платен за злато, за промет кон
него или увоз извршен од негова страна, коешто злато не е инвестициско злато, а потоа од
него или од страна на друго лице во негово име истото било претворено во инвестициско
злато и
б) данокот на додадена вредност што го должи или е платен за промети на услуги
извршени кон него, а коишто се состојат во менување на формата, тежината или чистотата
на злато, вклучително и инвестициско злато.
4. Право на одбивка на претходниот данок за даночни обврзници што произведуваат
инвестициско злато или претвораат злато во инвестициско злато
Член 38-г
Даночните обврзници што произведуваат инвестициско злато или претвораат злато во
инвестициско злато можат да го одбијат како претходен данок данокот што се должи или
е платен од нив за промет, или увоз на добра или за промети на услуги што се директно
поврзани со производството или претворањето на ова злато, како промет на
инвестициското злато да е оданочив, иако тој е ослободен од данокот согласно со членот
38-б став (1) од овој закон.
5. Обврски за водење евиденции на даночните обврзници кои вршат промет на
инвестициско злато
Член 38-д
(1) Даночните обврзници мора да водат евиденција за промети на инвестициско злато,
во која ќе бидат содржани и податоци кои ќе овозможат утврдување на идентитетот на
примателите на овие промети и да ги чува документите во врска со овие промети.
(2) Даночните обврзници ја чуваат евиденцијата и документите наведени во ставот (1)
на овој член најмалку десет години, сметано од годината која следи по годината во која е
извршен прометот на инвестициско злато.
(3) Министерот за финансии ги пропишува содржината и начинот на водење на
евиденцијата од ставот (1) на овој член.“
Член 8
Во членот 39 ставот (2) се менува и гласи:
„Доколку даночниот обврзник е регистриран за цели на данокот на додадена вредност
согласно со членот 51 од овој закон во текот на даночниот период кој му е определен во
зависност од прометот кој го предвидел или го оставарил, за прв даночен период ќе му се
смета само периодот од датумот на регистрација. Доколку даночниот обврзник престане
со вршење на дејност во текот на даночниот период кој му е определен во зависност од
прометот кој го предвидел или го оставарил, за последен даночен период ќе му се смета
само периодот до датумот на бришење од регистрација.“
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Ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (3).
Ставовите (6), (7) и (8) се бришат.
Член 9
Во членот 40 став (1) по зборот „промет” се додаваат зборовите: „и вкупно примениот
промет за кој е даночен должник согласно со членот 32-а од овој закон”, а зборовите:
„член 22 став 1“ се заменуваат со зборовите: „членот 22 ставови (1) и (2)“.
Член 10
Во поглавјето X. ОДАНОЧУВАЊЕ поднаслов 3 по зборовите: „девизни сметки” се
става запирка и се додаваат зборовите: „како и извештај за извршените промети во случаи
на пренесување на даночна обврска”.
Член 11
Во членот 41 став (2) зборовите: „ставовите (1), (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите:
„ставовите (1) и (4)“, а зборовите: „став (7)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“.
Ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
Во ставот (7) кој станува став (6) во втората реченица зборовите: „ставовите (1), (3), (4)
и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) , (3) и (4)“.
Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (7) и (8).
Член 12
По членот 41-а се додава нов член 41-б, кој гласи:
„Член 41-б
(1) Даночниот обврзник кој врши промет на добра и услуги за кој даночен должник е
даночниот обврзник кон кого е извршен прометот согласно со членот 32-а од овој закон,
има обврска да изготви извештај за извршените промети на добрата и услугите од членот
32-а од овој закон.
(2) Даночниот обврзник го доставува извештајот од ставот (1) на овој член, заедно со
даночната пријава, до надлежниот даночен орган за прометите извршени во периодот за
кој се однесува даночната пријава.
(3) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на извештајот од
ставот (1) на овој член.“
Член 13
Во членот 43 став (2) зборовите: „ставови 1, 4 и 5“ се заменуваат со зборовите: „ставови
1 и 4“.
Член 14
Во членот 45 став (1) по зборот „прометот” се додаваат зборовите: „кој го извршил,
како и за прометот за кои тој е даночен должник според членот 32-а од овој закон”.
Член 15
Во членот 51 став (9) точка г) зборовите: „и за еден даночен период кај годишните” се
бришат.
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Член 16
Во членот 52 став (1) по зборот „одбие” се става запирка и се додаваат зборовите: „како
и во поглед на основите на пресметување на данок за прометот извршен кон него во
случаите од членот 32-а од овој закон”.
Во ставот (5) по бројот „4” се додаваат зборовите: „и членот 32-а”.
Член 17
Во членот 53 став (6) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: „Кога
примателот на добрата и услугите е даночен должник во случаите од членот 32-а од овој
закон, даночниот обврзник кој го врши прометот во фактурата наведува „пренесување на
даночна обврска“.“
Член 18
По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:
„Член 53-а
(1) По исклучок од членот 53 од овој закон за користење на даночното ослободување
од членот 24-а од овој закон, даночниот обврзник е должен да издаде фактура која содржи
сериски број доделен од страна на даночниот орган. Даночниот обврзник пред да ја
издаде фактурата, за користење на даночното ослободување мора да го пријави прометот,
по електронски пат до даночниот орган.
(2) Одребата од ставот (1) на овој член не се применува во случај на промет извршен од
даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија.
(3) Даночниот орган е должен да води евиденција за фактурите од ставот (1) на овој
член во електронска форма.
(4) Примателот на прометот е должен 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 24-а став
(3) од овој закон.
(5) Примателот на прометот доставува по електронски пат податоци од евиденцијата
од ставот (4) на овој член за секое календарско тримесечје, до даночниот орган, најдоцна
до 25 во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.
(6) 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 (3) на овој член, како и формата и
содржината на евиденцијата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за
финансии.“
Член 19
Во членот 59-а став (1) зборовите: „став (8)“ се заменуваат со зборовите: „став (7)“.
Член 20
Во членот 59-б став (1) точка 1 зборовите: „ставови (1), (3), (4) и (5)“ се заменуваат со
зборовите: „ставови (1), (3) и (4)“.
Во ставот (1) точка 2 на крајот од реченицата сврзникот „и” се заменува со точка и
запирка.
Во точката 3 на крајот од реченицата точката се заменува со сврзникот „и” и се додава
нова точка 4, која гласи:
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„4) не поднесе извештај заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за
прометите извршени во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 41-б).“
Член 21
Во членот 60 став (1) точка 1 зборовите: „ставови (1), (3), (4) и (5)“ се заменуваат со
зборовите: „ставови (1), (3) и (4)“.
Во точката 4 зборовите: „(член 52 став (1))“ се заменуваат со зборовите: „(членови 38д, 52 став (1) и 53-а став (5))“.
По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:
„4-a) не доставува евиденција до даночниот орган (член 53-а, став (6));“.
Во точката 6 во заградата пред зборовите: „член 56 став (1)“ се додаваат зборовите: „
член 38-д став (2) и“.
Член 22
Одредбите од членот 1 ставови (1) точки 10 и 11 и (2) точка 2 од Законот за изменување
и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на
Република Македонија“ број 114/2007) ќе се применуваат до пристапување на Република
Македонија во членство на Европската унија.
Член 23
На даночните обврзници кои со влегувањето во сила на одредбата од членот 8 од овој
закон на 1 јули 2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни даночни обврзници,
за прв даночен период во 2014 година, ќе им се смета периодот од 1 јануари 2014 до 30
јуни 2014 година.
Член 24
На даночните обврзници кои со влегувањето во сила на одредбата од членот 8 од овој
закон на 1 јули 2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни даночни обврзници,
надлежниот даночен орган со решение им го менува даночниот период од календарска
година во календарско тримесечје.
Член 25
Членовите 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20 и 21 од овој закон ќе започнат да се
применуваат од 1 февруари 2014 година.
Членовите 4, 5, 8, 11, 13, 15 и 18 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули
2014 година.
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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