Врз основа на член 12 став 4 од Законот за сметководството за непрофитните
организации ("Службен весник на Република Македонија" број 24/ 2003), министерот
за финансии донесе
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ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ
ПЛАН НА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(Службен весник на РМ 117/05)
Член 1
Со овој правилник е пропишана содржината на одделните сметки во
сметковниот план на непрофитните организации.

СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ
КЛАСА 0:
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА И
НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ
Член 2
На сметките од групата 00 - Нематеријални средства, се опфаќаат
основачките издатоци, издатоци во истражување и развој, патентите, лиценците,
концесиите, заштитните знаци и останатите слични добра, останатиот нематеријален
имот и ревалоризацијата на нематеријалните средства.
Член 3
На сметките од групата 01 - Материјални средства, се опфаќаат: земјишта
и шуми, градежните објекти, опремата и другите материјални средства, електронски,
електрични и механички алатки и постројки, машини за пишување, сметање,
умножување и музички инструменти, намештај, превозни средства, останати средства,
други материјални средства меѓу кои и становите изградени со средствата за
заедничка потрошувачка и ревалоризацијата на материјалните вложувања во текот на
пресметковниот период.
На сметка 010 - Земјишта и шуми, се евидентира земјиштето во сите
видови ( изградено, неизградено, ораници, ливади, пасишта и друго земјиште и
шумите),
На сметка 012 - Градежни објекти, се евидентираат сите видови градежни
објекти (згради и други градежни објекти), изградени од тврд материјал, како и
монтажни и други градежни објекти,

На сметка 013 -Опрема и други материјални средства, електронски,
електрични и механички алати и постројки се евидентираат машините, уредите и
постројките,
На сметка 014 - Машини за пишување, сметање, умножување и музички
инструменти, се евидентираат машините за пишување, сметање, умножување и
музичките инструменти,
На сметка 015 - Намештај, се евидентираат средствата за канцелариски и
друг намештај,
На сметка 016, - Превозни средства, се евидентираат превозните и
транспортните средства,
На сметка 017 - Останати средства,се евидентираат повеќегодишните
насади, основното стадо и другите средства како што се: книгите во библиотеките,
спомениците на културата, предметите од музејска вредност, предметите од архивски
дела и дела на ликовна уметност и други видови вложувања (основни средства ),
На сметка 018 - Други материјални средства, се евидентираат становите
изградени од средствата за заедничка потрошувачка,
На сметка 019 - Ревалоризација на материјалните средства во текот на
пресметковниот период,се евидентира ревалоризационата вредност на на
материалните средства.
Член 4
На сметките од групата 02 - Исправка на вредноста на нематеријалните и
материјалните средства, се евидентира исправката на вредноста на нематеријалните
и материјалните средства.
На сметка 028 - Исправка на вредноста на нематеријалните средства, се
евидентира исправката на вредноста на нематеријалните средства (основачки
издатоци, издатоци за истражување и развој, патенти, лиценци, концесии, заштитни
знаци и останати слични добра и останатиот нематеријален имот),
На сметка 029 - Исправка на вредноста на материјалните средства, се
евидентира исправката на вредноста на градежните објекти (сите видови), опремата и
другите материјални средства, електронски, електрични и механички алати и постројки
и сите други материјални средства.
Член 5
На сметките од групата 03 - Материјални и нематеријални средства во
подготовка, се евидентираат нематеријалните и материјалните вложувања во
подготовка кога средствата се во тек, изградба, доградба, реконструкција, адаптација,
поправка или преправка, сервис, монтажа и слично како и нивната ревалоризација во
текот на пресметковниот период.
Доколку при набавката на нематеријалните и материјалните вложувања не се
потребни да се вршат дополнителни работи, наведени во ставот 1 на овој член, туку
набавната- фактурна вредност е дефинитивна и средството веднаш може да се стави
во употреба во тој случај книжењето на таквите вложувања - средства се вршат по
директен пат на соодветните сметки од групите 01 и 02 без да се применат сметките од
оваа група на сметки.
На сметка 030 - Нематеријални вложувања во подготовка, се евидентираат
нематеријалните вложувања во подготовка,
На сметка 032 - Материјални вложувања во подготовка, се евидентираат
материјални вложувања во подготовка,
На сметка 035 - Залихи на инвестиционен материјал, се евидентираат залихите
на инвестиционен материјал,

На сметка 039 - Ревалоризација на нематеријалните и материјалните
вложувања во подготовка во текот на пресметковниот период, се евидентира
ревалоризација на нематеријалните и материјалните вложувања во подготовка во
текот на пресметковниот период.
Член 6
На сметките од групата 04 - Долгорочни финансиски вложувања, се
опфаќаат долгорочните вложувања кои се со рок на враќање над една година.
На сметка 040 - Долгорочни кредити, депозити и заеми, се евидентираат
долгорочните кредити дадени на разни субјекти,
Долгорочните кредити, депозити и заеми, се евидентираат на ова сметка
со рок на враќање над една година, а оние кредити, депозити и заеми кои што со рок
на враќање до една година се водат во рамките на контата од групата 15 - како
краткорочни финансиски побарувања,
На сметка 041 - Орочени средства, се евидентираат долгорочно орочените
средства во банките и другите финансиски организации и кај други субјекти со рок на
враќање над една година,
На сметка 045 - Други долгорочни пласмани, се евидентираат другите
долгорочни пласмани кои не можат да се искачат на сметките 040 и 041.
Член 7
На сметките од групата 05 - Средства на резерви, се опфаќаат паричните
средства на резервниот фонд, пласманите на средствата на резервите и исправката
на вредноста на средствата на резервите.
На сметка 050 - Паричните средства на резервниот фонд, се евидентираат
издвоените парични средства на резервите на посебната сметка,
На сметка 055 - Пласмани и побарувања од резервниот фонд, се евидентираат
побарувањата по основ на пласираните средства од резервниот фонд вложени или
позајмени на други субјекти, дадени како кредит или депозит, пренесени на редовната
жиро сметка или по било кои други основи на побарување во пласмани од средствата
на резервниот фонд,
На сметка 059 - Исправка на вредноста на средствата на резервите, се
евидентира исправката на вредноста на средствата на резервите.

Член 8
На сметките од групата 08 - Средства за други намени, се опфаќаат
средствата за други намени кои не се споменати во другите групи.
На сметка 080 - Средствата за други намени, се евидентираат средствата
за други намени кои посебно не се опфатени со групата 08 како и становите и
станбените згради, прибавување на становите и станбените згради , објектите и
опремата за други потреби ,прибавување во средствата за други потреби и средствата
за потребите на одбраната,
На сметка 082 - Солидарен фонд за здруженијата на пензионери, се
евидентираат средствата на солидарниот фонд за здуженијата на пензионери.
Член 9

На сметките од групата 09 - Непокриени расходи - загуба, се опфаќаат
непокриените расходи - загуба од поранешни години и непокриените расходи - загуба
од тековната година.

К Л А С А 1:
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ
Член 10
На сметките од групата 10 - Парични средства, се опфаќаат паричните
средства во различни форми според називите на контата од оваа група.
На сметка 100 - Жиро сметка, се евидентираат паричните средства на
редовната жиро сметка и другите парични средства кои привремено или трајно се
пренесени на редовната жиро сметка ,
На сметка 101 - Благајна, се евидентира готовинскиот промет на паричните
средства што се вршат преку благајна,
На сметка 102 - Девизна сметка, се евидентира денарската противвредност
на девизите на сметките кај банките и тоа за секоја валута посебно, со тоа што
девизите се искажуваат во денари според средниот курс на Народната банка на
Македонија,
На сметка 103 - Издвоени парични средства и акредитиви, се евидентираат
средствата на отворените акредитиви на посебна сметка,
На сметка 108 - Други парични средства, се евидентираат паричните
средства кои не можат да се искажат на контата во група 10.
Член 11
На сметките од групата 11 - Хартии од вредност, се опфаќаат хартиите од
вредност во номинален износ спрема називите на сметките од оваа група и тоа за
примените чекови, меници, обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност
со кои може да се врши плаќање или кои можат да се продаваат, и исправката на
вредноста на хартиите од вредност кои не ќе можат да се наплатат.
Член 12
На сметките на групата 12 - Купувачи се евидентираат побарувањата од
купувачите во земјата и странство и исправката на вредноста на побарувањата од
купувачите.
Член 13
На сметките 13 - Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции, се
опфаќаат побарувања за дадени аванси, депозити и кауции на субјектот за определен
краткорочен период.

Член 14
На сметките од групата 15 - Краткорочни финансиски побарувања, се
евидентираат побарувањата за краткорочни кредити, депозити и заеми, вложени
средства (краткорочни) и другите краткорочни побарувања со рок на враќање до една
година и исправката на вредноста на краткорочните финансиски побарувања во
случаите кога некои од побарувањата ќе доспеат а не можат да се наплатат.
Член 15
На сметките од група 16 - Други краткорочни побарувања, се евидентираат
краткорочните побарувања од работниците, побарувања од осигурителни и други
правни субјекти и други краткорочни побарувања и исправката на вредноста на другите
краткорочни побарувања кои ќе доспеат, а не ќе можат да се наплатат.

Член 16
На сметките од група 17 - Побарувања за повеќе платени даноци и
придонеси, се евидентираат побарувањата за повеќе платени даноци и придонеси
утврдени според пресметките во соодветниот пресметковен период во текот на
годината и на крајот на годината според начинот на сметките од оваа група.
Член 17
На сметките од групата 19 - Активни временски разграничувања се
евидентираат активните временски разграничувања според називите на сметките и
тоа за однапред платените трошоци, трошоците што се разграничуваат на повеќе
години, пренесен вишок на приходи од претходната година и други активни временски
разграничувања по основ на разграничени расходи кои не треба веднаш да се искажат
како расходи на класа 4.
На сметка 190 - Однапред платени трошоци, се евидентираат оние
трошоци кои однапред се платени за период најмногу до 12 месеци, како што се
премии за осигурување, трошоци на име закупнини, трошоци за огрев, мазиво,
трошоци за претплата на списанија, весници, книги итн,
На сметка 191 - Трошоци што се разграничуваат на повеќе години, се
евидентираат трошоците за инвестиционо одржување на средствата, трошоците за
повеќегодишниот закуп - лизинг и трошоците кои се разграничуваат на подолг период
од една година,
На сметка 196 - Пренесен вишок на приходи од претходни години, на
почетокот на годината се задолжува за износот на вишокот на приходите пренесени од
претходната година на сметка 296 - Дел од вишокот на приходите за пренос во
наредната година со одобрение на сметка 770 - Пренесен дел од вишокот на
приходите од претходната година,
На сметка 198 - Други активни временски разграничувања, се
евидентираат сите други активни временски разграничувања кои не можат да се
искажат на сметките 190 до 196.

К Л А С А 2:
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ
ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ
Член 18
На сметките од групата 21 - Хартии од вредност, се евидентираат
обрските за издадени хартии од вредност со рок на втасаност до една година во
номинален износ и тоа по основ на име чекови, меници , обврзници, благајнички
записи и други хартии од вредност.
Член 19
На сметките од групата 22 - Добавувачи, се евидентираат фактурираните и
нефактурираните обврски спрема добавувачите во земјата и странство.
Член 20
На сметките од групата 23 - Примени аванси, депозити и кауции, се
евидентираат примените аванси, краткорочни депозити и примените кауции.
Член 21
На сметките од групата 24 - Обврски спрема државата и други институции,
за даноци и придонеси и други обврски, се евидентираат обврските за ДДВ, акцизи,
царини, даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело, обврски за други
даноци и придонеси, обврски за даноци и придонеси од добивката и други обврски.
Член 22
На сметките од групата 25 - Краткорочни финансиски обврски, се
евидентираат краткорочните финансиски обврски, според означените конта, со рок на
доспеаност до една година, како што се обврските за краткорочни кредити, депозити и
заеми, обврските за орочените средства и други краткорочни финансиски обврски.

Член 23
На сметките од групата 26 - Други краткорочни обврски, се евидентираат
другите краткорочни обврски кои произлегуваат од обврски спрема работниците и
други физички лица како и други краткорочни финансиски обврски.
Член 24
На сметките од групата 27 - Краткорочни обврски спрема меѓународни
организации, се евидентираат обврски за примени донации во пари од меѓународни

организации, обврски за примени донации во натура од меѓународни организации и
други обврски спрема меѓународни организации.
Член 25
На сметките од групата 28 - Пресметка и обврски за плати, се
евидентираат обврските за плати и надомести за плати, нето плати, надомести за нето
плати, даноци од плати, придонеси од плати и други даноци и придонеси од платите и
надоместоците од платите.
На сметка 280 - Обврски за плати и надомести за плати , се евидентираа
обврската за бруто платите и надоместите на платите по сите основи. Во одобрение на
ова сметка се книжат бруто платите и надоместите на платите, а на товар на контата
од групата 46 во класа 4 на основа пресметката (рекапитулацијата) на платите,
На сметка 281 - Нето плати, се евидентира обврската за нето платите на
вработените без придонесите и даноците кои се пресметуваат и плаќаат од платите,
така што ова сметка секогаш се одобрува со пресметката (рекапитулацијата)за нето
платите, а се задолжува сметка 280,
На сметка 282 - Надомести на нето плати, се евидентираат нето
надоместите на платите по сите основи, вклучувајќи го и боледувањето, без
придонесите и даноците. Ова сметка се одобрува, а се задолжува сметка 280 со
пресметката (рекапитулацијата),
На сметка 283 - Даноци од плати, се води обврската за даноци од платите
и од надоместите на платите, со одобрување на ова сметка, а на товар на сметката
280 по рекапитулацијата
на платите,
На сметка 284 - Придонеси од плати, се евидентираат придонесот за
пензиско и инвалидско осигурување, за здравство и здравствено осигурување и за
вработување. Ова конто се одобрува со рекапитулацијата за пресметаните придонеси,
а се задолжува конто 280,
На сметка 285 - Други даноци и придонеси од платите и надоместоци од
платите, се евидентира придонесот за професионално заболување .

Член 26
На сметките од групата 29 - Пасивни временски разграничувања, се
евидентираат пресметаните трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период,
а не се фактурирани, однапред наплатените пресметани приходи во тековниот период
кои се однесуваат за наредниот пресметковен период пренесен дел од вишокот на
приходите од претходната година и други пасивни временски разграничувања.
На сметка 290 - Пресметани трошоци, се евидентираат оние трошоци кои
се однесуваат за соодветниот пресметковен период а не се фактурирани,
На сметка 291 - Однапред наплатени (пресметани) приходи, се
евидентираат приходите кои се однапред наплатени или пресметани, а кои се
однесуваат за нареден пресметковен период или наредната година. Заради реално
распоредување на приходот таквите средства времено се книжат на ова сметка место
во приходите на класа 7 - Приходи,

На сметка 296 - Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната
година, на крајот на годината, се одобрува за износот на делот од вишокот на
приходите заради пренос во наредната година,со задолжување на сметка 826 - Дел од
вишокот на приходите,
На сметка 298 - Други пасивни временски разграничувања, се
евидентираат други пасивни временски разграничувања кои не можат да се искажат
на сметките 290 до 296.
На крајот на годината пресметаните износи на сметките од групата 29
меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на соодветните сметки од група 19.
Разликата меѓу одделните активни и пасивни временски разграничувања се книжат врз
товар на сметка 418 - Останати други расходи или во корист на сметка 760 - Други
приходи, ако не се пренесуваат во наредната година како транзитирана актива,
односно транзитирана пасива.

К Л А С А 3:
МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР
Член 27
На сметките од групата 31 - Материјали, резервни делови и ситен
инвентар, се евидентираат материјалите на залиха, залиха на стоки, материјали и
стоки во обработка, доработка и манипулација, потоа исправката на вредноста на
материјалите и стоките и отстапувањето во цените.
Член 28
На сметките од групата 32 - Резервни делови, се евидентираат залихите на
резервните делови по набавна или продажна вредност. Во рамките на сметките од
оваа група се води исправката на вредноста и отстапувањето од цените.

Член 29
На сметките од групата 36 - Ситен инвентар на залиха, се евидентира
ситниот инвентар на залиха , ситниот инвентар во употреба, исправката на вредноста
на ситниот инвентар, залихи на амбалажата и автогумите, амбалажата и автогумите во
употреба и исправката на вредноста на амбалажата и автогумите во употреба .
К Л А С А 4:
РАСХОДИ
Член 30

На сметките од групата 40 - Материјални расходи, услуги и амортизација,
се искажуваат означените материјални расходи, услуги и амортизација, според
називите на сметките од оваа група.
На сметка 400 - Потрошени материјали, се искажува вредноста на
потрошените материјали и суровини, потрошеното гориво, мазиво и огрев,
потрошениот канцелариски материјал, потрошените други материјали и суровини,
потрошени помагала во дејноста и потрошената вода,
На сметка 401 - Потрошена енергија, се води потрошената електрична,
топлинска, водена и друга енергија,
На сметка 403 - Други услуги, се искажуваат производствените услуги како
што се; извршени поправки, сервиси и монтажа на средствата од други лица,
транспортни услуги, ПТТ услуги и услуги за печатење или графички услуги и други
производствени услуги,
На сметка 405 - Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација, се
искажуваат трошоците направени по основ на рекламата, пропагандата и
репрезентацијата,
На сметка 406 - Амортизација, се искажува амортизацијата и
ревалоризацијата на амортизацијата на нематеријалните и материјалните вложувања
во согласност со прописите, доколку набавната вредност на материјалните и
нематеријалните средства не е претходно покриена на товар на материјалните
расходи,
На сметка 407 - Набавната вредност на продадените материјали, стоки и
услуги, се евидентира набавната вредност на продадените материјали, стоки и услуги,
На конто 409 - Други материјални расходи, се евидентираат сите други
расходи кои не можат да се искажат на сметките од групата 40 - Материјални расходи,
услуги и амортизација.
Член 31
На сметките на групата 41 - Други расходи, се евидентираат означените
расходи по називите на сметките од оваа група.
На сметка 410 - Провизија за платен промет, се евидентира провизијата
што се наплатува за извршената услуга,
На сметка 411 - Камати на кредити и заеми, се евидентираат
доспеаните и платени камати на кредитите и заемите,
На сметка 412 - Премии за осигурување, се евидентираат премиите за
осигурување на средствата,
На сметка 413 - Дневници за службени патувања и патни трошоци, се
евидентираат дневниците за службени патувања за извршено службено патување во
земјата и странство, хотелските услуги и превозните трошоци кои се поврзани со
службеното патување во земјата и странство,
На сметка 414 - Надоместоци на трошоци на работници и граѓани, се
евидентираат надоместите за превоз на работниците до работното место и од
работното место, надоместите за сместување и исхрана на терен, трошоците за
исхрана на работниците во текот на работата, трошоците за закупнина на средствата
за работа и други надомести на работниците и граѓаните (регрес за годишен одмор,
солидарна помош и сл.),
На сметка 415 - Негативни курсни разлики, се евидентираат негативните
курсни разлики кои настанале во процесот на работата заради промена на вредноста
на денарот,
На сметка 416 - Членарини, се евидентираат издатоците по основ на
платени членарини во текот на годината,
На сметка 417 - Интелектуални и други услуги, се евидентираат
интелектуалните и другите услуги,

На сметка 418 - Останати други расходи, се евидентираат останатите други
расходи кои не можат да се опфатат во други сметки од групата 41 - Други расходи,
како и расходите од активните временски разграничувања.
Член 32
На сметките од групата 42 - Средства за посебни намени, се евидентираат
издатоците направени за воспоставување на меѓународната соработка и тековните
трошоци на веќе воспоставената меѓународна соработка. Во рамките на ова сметка се
искажуваат сите трошоци кои се однесуваат за таа цел па и трошоците за одделни
подароци и сл. но не и дневниците за службено патување за меѓународната соработка
за дневници за службено патување за меѓународната соработка за домашните
делегации или странски делегации кои поединечно се искажуваат во рамките на
сметка 414- Дневници за службено патување.

Член 33
На сметките од групата 43 - Пренесени средства, се евидентираат
пренесените средства во пари или натура заради финансиска или друга поддршка на
субјектот на кој се пренесуваат средствата.
Во рамките на ова сметка не се искажуваат помоштите. донациите и
другите давачки на субјектите кои се искажуваат на сметките од групата на сметки 45 Помошти, донации и други давачки.
Член 34
На сметките од групата 44 - Капитални и други средства, се евидентираат
трошоците за купување на капитални и други средства, според називите на сметките
од оваа група, доколку се обезбедени наменски средства евидентирани на сметка 740 Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации.
На сметка 440 - Средства за градежни објекти, се евидентира купувањето
на градежни објекти, изградба, доградба, реконструкција и адаптација на градежни
објекти и други средства за градежни објекти (програми, проекти, експертизи и сл.),
На сметка 441 - Средства за опрема, се евидентира купувањето на мебел
земјиште, откуп на патенти, лиценци и други права и друга опрема,
На сметка 442 - Други капитални средства, се евидентира купувањето на
земјиште, откуп на патенти, лиценци и други права и други капитални средства што не
се опфатени со сметки на другите од групата 44.
Член 35
На сметките на групата 46 - Плати и надоместоци на плати, се
евидентираат вкалкулираните плати и вкалкулираните надомести на плати, во бруто
износ по сите основи.
На сметка 460 - Вкалкулирани плати, се евидентираат бруто платите и
надоместите на платите, според рекапитулациите за платите.
Како бруто плати се подразбираат: нето плата, персоналниот данок од
доход и придонесите ( за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено
осигурување и за вработување) и придонесот за професионално заболување и за
водостопанство за оние субјекти кои овие два придонеса ги пресметуваат и плаќаат

од платите, а не од добивката. Меѓутоа, оние субјекти кои овие два придонеси ги
пресметуваат и плаќаат од добивката не ги искажуваат на ова сметка, туку тие со
пресметките за нивно пресметување ги искажуваат на сметка 811 - Придонеси од
вишокот на приходите - добивката.
На сметка 461- Вкалкулирани надомести на плати, се искажуваат
надоместите на плати во бруто износ.
Член 36
На сметките од групата 47 - Даноци и придонеси кои не зависат од
резултатот се искажуваат даноците и придонесите од приходите.
На сметка 470 - Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, се
искажуваат даноците и придонесите од приходите како што се: даноците кои се
пресметуваат при продажбата на одделни материјали и стоки на големо за кои се
пресметува данокот на услуги на големо што паѓаат на товар на субјектот и други
слични даноци кои на се засметуваат во цената на чинењето на продажбата.
член 37
На сметката од групата 48-Вонредни расходи се искажуваат вонредните
расходи според назинот на сметката од оваа група.
Член 38
На сметка од групата 49 - Распоред на расходите, се води распоредот на
расходите на крајот на пресметковниот период. На крајот на годината се пренесуваат
расходите во задолжение на сметка 790 , а во одобрение на ова сметка.

КЛАСА 5:
СЛОБОДНА

КЛАСА 6:
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

Член 39

На сметките од групата 60 - Производство, се евидентира вредноста на
производството, недовршеното производство, полупроизводите и деловите,
производство во обработка, доработка и манипулација, исправка на вредноста на
производството и отстапување од цената на производството.

Член 40

На сметките од групата 63 -Производи, се евидентира вредноста на
производите во магацин, производите во обработка во туѓ магацин, во продавница,
вкалкулираниот данок на додадена вредност, производи во обработка, доработка и
манипулација, исправка на вредноста на производите и отстапувањето од цената на
производите.

Член 41
На сметките од групата 66 - Стоки, се евидентира трговската и друга стока
на залиха во магацин и продавница, вкалкулираниот данок на додавена вредност и
другите давачки на стоката во продавница, стоките во обработка, доработка и
манипулација и разликата во цената на стоките.

К Л А С А 7:
ПРИХОДИ
Член 42
На сметките од групата 71 - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги, се евидентираат приходите остварени од продажба на производи, стоки и
услуги.
На сметка 710 - Приходи од продажба на производи и стоки, се
евидентираат приходите остварени од продажба на разни видови производи и стоки
за готово или врз основа на фактурирана реализација со задолжување на сметката од
групата 10 или 12, а во одобрение на ова сметка,
На сметка 715 - Приходи од услуги, се евидентираат приходите од услуги
направени на купувачите и другите должници по разни основи со задолжување на
сметките од групата 10 или 12 , а во одобрение на ова сметка.
Член 43
На сметките од групата 72 - Приходи од камати и позитивни курсни
разлики, се евидентираат приходите остварени од позитивни курсни разлики од
девизното и друго работење кога таквата разлика е утврдена според средниот курс на
народната банка на Република Македонија.

Член 44

На сметките од групата 73 - Приходи од членарини, подароци, донации и
приходи од други извори, се евидентираат приходите од членарини, подароци,
донации и приходи од други извори.

Член 45
На сметките од групата 74 - Приходи од кирии и закупнини , се
евидентираат приходите од кириите и закупнините остварени од издадените подвижни
и неподвижни предмети на користење во закуп и слично, со задолжување на сметките
од групата 10 или 12, а во одобрение на сметка од оваа група.

Член 46
На сметките од група 75 - Сопствени приходи, се евидентираат
сопствените приходите кои се по основ на издавачка дејност, приходи од карти,
билети, влезници, приходи од сервисни и други услуги.

Член 47
На сметките од групата 76 - Други приходи, се евидентираат останатите
приходи .
Член 48
На сметките од групата 77 - Пренесен дел од вишокот на приходите од
претходната година, се евидентира на почетокот на годината износот - вишокот на
приходите што е пренесен од претходната година, со задолжување на сметка 196 Пренесен вишок на приходи од претходната година.
Член 49
На сметките од групата 78 - Вонредни приходи, се евидентираат приходите од
вонредната продажба на приходите на значаен дел на постојаните средства како и
вонредните невообичаени приходи кои не можат да се искажат на сметката од групата
72 до 78.

Член 50
На сметките на групата 79 - Распоред на разликата на приходите и расходите се
евидентираат разликата меѓу приходите и расходите во пресметковниот период.

На сметка 790 - Распоред на разликата на приходите и расходите, се
евидентира разликата меѓи приходите и расходите на крајот на пресметковниот
период, односно на крајот на годината, со задолжување за разликата меѓу приходите и
расходите во корист на сметка 800 - Остварен вишок на приходи - добивка пред
оданочување, односно со одобрување на разликата меѓу расходите и приходите врз
товар на сметка 890 - Непокриени расходи.
На крајот на годината состојбата искажана на сметките од групата 70 до 78
се пренесуваат во одобрението на сметка 790.

КЛАСА8:
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
Член 51
На сметките од групата 80 - Остварен вишок на приходи - добивка пред
оданочување, се евидентира остварениот вишок на приходите и распоредот на
вишокот на приходите.
На сметка 800 - Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување ,
се одобрува, односно се задолжува за разликата меѓу приходите и расходите во
пресметковниот период,
На сметка 809 - Распоред на добивката пред оданочување, се задолжува
ова сметка со остварениот вишок на приходите пред оданочувањето, а се одобруваат
соодветните сметки од групата 81.
Член 52
На сметките од групата 81 - Распоредување на вишокот на приходите добивката пред оданочувањето, се евидентира данокот и придонесите од вишокот на
приходите - добивката пред оданочувањето, се евидентира данокот и придонесите од
вишокот на приходите - добивката, со задолжување на сметката 809, а во одобрение
на сметките од оваа група на сметка.
На сметка 810 - Данок од вишокот на приходите - добивката, се евидентира
данокот од добивката согласно одредбите на Законот за данок од добивката на крајот
од пресметковниот период и на крајот на годината, врз основа на пресметките за данок
од добивка. За пресметаниот износ се задолжува сметка 809, а се одобрува ова
сметка,
Износот од ова сметка се пренесува во полза на сметка 246 - Обврски за
даноци и придонеси од добивката, односно во корист на сметка 174 - Побарувања за
платен данок и придонеси од добивката,
На сметка 811 - Придонеси од вишокот на приходите - добивката , се
евидентираат и утврдуваат придонесите на крајот на пресметковниот период и
дефинитивно на крајот на годината во согласност со законските прописи.
Доколку износот на вишокот на приходите - добивката не е доволен да се
покријат даноците и придонесите, недоволниот износ се книжи на товар на сметка 890
- непокриени расходи.

На сметка 815 - Остварен нето вишок - добивка по оданочување, се
евидентира остварениот нето вишок после извршеното оданочување на вишокот на
приходите - добивката.
Член 53
На сметките од групата 82 - Распоредување на нето вишокот - добивката,
се евидентираат распоредените износи за намените според називите на сметките од
оваа група на сметка на товар на сметка 815 - Остварен нето вишок - добивка.
На крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината се
задолжуваат сметките од оваа група, се одобруваат:
- за делот од вишокот - добивката - за покривање на загубата од претходни
години, на сметка 090 - Непокриени расходи од поранешни години;
- за делот од нето вишокот - добивката на Резервниот фонд на сметка 950;
- за делот на нето вишокот - добивката за деловниот фонд на сметка 900;
- за делот од нето вишокот - добивката за плати на сметка 280- Обврски за
плати и надомести за плати;
- за делот од нето вишокот - добивката за други намени во корист на
сметка 980 - извори на средства за други намени;
- за делот од вишокот на приходите - добивката за пренос во наредната
година, на сметка 296 - дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година;
Член 54
На сметките од групата 89 - Непокриени расходи и нивно покривање, се
евидентираат книжењата според називите на сметките од оваа група.
На сметка 890 - Непокриени расходи, се евидентираат непокриените
расходи на крајот на пресметковниот период односно на крајот на годината.За износот
на непокриените расходи се задолжува ова сметка, а се одобрува сметка 790 Распоред на разликата на приходите и расходите,
На сметка 899 - Покритие на непокриените расходи, се евидентира
покривањето на трошоците на крајот на годината, со одобрување за износот на
непокриените расходи врз товар на сметка 950 или 092.

КЛАСА9:
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Член 55
На сметките од групата 90 - Извори на деловни средства, се евидентираат
изворите на средствата на деловниот фонд.
Член 56

На сметка 910 - Ревалоризациона резерва, се евидентира износот на
средствата од извршената привремена ревалоризација на средствата во текот на
годината.
Член 57
На сметките од група 94 - Долгогорочни обврски, се евидентираат
обврските по долгорочните кредити од банки во земјата и од странство и други
долгорочни средства како што се депозити, заеми, долгорочни орочени средства, кои
се со рок на враќање над една година.
Член 58
На сметките од групата 95 - Извори на средства на резервниот фонд, се
евидентираат изворите на резервниот фонд и другите извори на средства на
резервите.
Член 59
На сметките од групата 98 - Извори на средства за други намени, се
евидентираат изворите на средствата за други намени кои како извори не можат да се
искажат на сметката од групите од 90 до 95.

Член 60

На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиденција, се искажуваат
активните и пасивните сметки на вонбилансната евиденција , и тоа:
990 до 994 - Активни сметки на вонбилансна евиденција; и
995 до 999 - Пасивни сметки на вонбилансна евиденција
Расчленувањето и употребата на сметките од оваа група на сметки е
слободно според потребите на субјектот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
член 61
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи
Правилникот за содржината на одделните конта во контниот план за други субјекти
( "Сл.весник на РМ" бр 38/94, 29/95).
член 62

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на РМ", а ќе се применува од 01.01.2006 година.
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