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20203124275

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 35/10, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), член 27-б став (6) од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01,
21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 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, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20) и член 4 став
(2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ДАНОК НА ДОДАДЕНАTA ВРЕДНОСТ ПРИ
УВОЗ НА СТОКИ - ДОБРА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ
ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА
ДОНАЦИЈА, СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И
СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО
ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И
ДАНОЦИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од
плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра
наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз
основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски
донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се
плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за
остварување на ослободувањето како и потребната документација.
Член 2
(1) Спроведувањето на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на
додадена вредност при увоз на стоки - добра се остварува на барање на субјектот
задолжен за спроведување на проектот - имплементатор и/или лицето овластено од страна
на имплементаторот на проектот.
(2) Барање за остварување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на
додадена вредност при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект, се
поднесува до Министерството за финансии на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела
боја, во два примерока.
(3) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во Прилог кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложуваат следните документи:
1) копија од потврдата од Владата на Република Северна Македонија - Секретаријат за
европски прашања за регистрација на проектот кој се финансира со парични средства на
странски донатор врз основа на договор на Република Северна Македонија и странски
донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат
увозни давачки и даноци која содржи:
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- назив на проектот на македонски и англиски јазик;
- датум на започнување и датум на завршување на проектот;
- вредност на донацијата за соодветниот проект вклучувајќи го и износот на
националното кофинансирање во рамките на инструментот за претпристапна помош
(ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување;
- назив на имплементаторот - субјект задолжен за спроведување на проектот;
- корисник на проектот и
- датум на договорот кој е склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните
средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Северна
Македонија;
2) фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски
испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот
и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот и во која како даночен
број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај
надлежниот даночен орган. Лицата кои се овластени од страна на имплементаторот на
проектот потребно е да приложат овластување од имплементаторот во кое ќе биде
наведено дека стоките - добрата кои се увезуваат се за целите на проектот и
3) копија од Решение за регистрација на даночен обврзник во кое е наведен
единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот
даночен орган.
Член 4
(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на овој правилник и документацијата
од член 3 на овој правилник, се издава потврда дека проектот при увоз на стоки - добра
наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни
давачки и данок на додадена вредност.
(2) Доколку на подносителот на барањето му е издадена потврда од став (1) на овој
член, при што увозот на стоки - добра за кои истата се однесувала не е извршен, а има
промени во фактичката состојба која претходно била утврдена врз основа на
документацијата која била доставена за цели на издавање на потврдата, при поднесување
на ново барање за издавање потврда согласно член 2 на овој правилник, имплементаторот
и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот треба да ја достави и
претходно добиената потврда од став (1) на овој член во оригинал, со соодветно писмено
образложение.
Член 5
Имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот
кој сака да го оствари ослободувањето при увоз на стоки - добра наменети за реализација
на проект од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност, на царинскиот
орган му доставува примерок од потврдата од член 4 став (1) на овој правилник во
оригинал издадена од Министерството за финансии.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на
додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект
кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен
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меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со
добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и
формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната
документација (“Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр.20-9043/1
25 декември 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Fatmir Besimi, с.р.
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