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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен
доход,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
27 декември 2019 година.
Бр. 08-7152/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ
НА ЛИЧЕН ДОХОД
Член 1
Во Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“
број 241/18), во член 11 став (2) зборовите: „добивките од игри на среќа,” се бришат.
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:
„(3) За доходот од добивките од игри на среќа, данокот се плаќа по единствена стапка
од 15%.
(4) По исклучок на ставот (2) на овој член за доходот од капитални добивки остварени
од продажба на хартии од вредност и удели издадени од инвестициски фонд, данокот се
плаќа по стапка од 15% доколку имателот ги поседувал до една година, односно по стапка
10% доколку ги поседувал за период од една до десет години.
(5) По исклучок на ставот (2) на овој член за доходот од капитал остварен по основ на
камати на орочени депозити, данокот се плаќа по единствена стапка од 10%.”.
Член 2
Во член 12 точката 23) се менува и гласи:
„еднократен надоместок - испратнина заради трајно работно ангажирање на
работниците при откажување на договорот за вработување од деловни причини
(технолошки, економски, организациони и слични промени) утврден со закон;“.
Точката 37) се менува и гласи:
„камати на депозити по видување и трансакциски сметки;“.
По точката 39) се додава нова точка 39-а), која гласи :
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„39-a) капитални добивки остварени од продажба на хартии од вредност и удели
издадени од инвестициски фонд доколку имателот ги поседувал за период подолг од десет
години;“.
По точката 42) се додава нова точка 42-a), која гласи:
„42-а) надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири
ѕвездички) во износ најмногу до 6.000 денари дневно и надоместоци на трошоци за превоз
на лица кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на
исплатувачот (во земјата и во странство), врз основа на документирани докази за
направените трошоци, извештај за ангажманот и документи за основаноста на ангажманот
(покана, агенда, програма, договор, работен налог и слично) и со потврден временски
редослед меѓу сместувањето, превозот и извршената работа;“.
Точката 44) се менува и гласи:
„надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири ѕвездички),
превоз и надоместоци за трошоците за виза, за лица кои учествуваат во образовни и
научни активности или настани на научни и образовни институции во земјата и во
странство, утврдени врз основа на документи за направените трошоци.“.
Член 3
Во член 55 точката 3) се менува и гласи:
„орочени депозити“.
Член 4
Во член 57 став (2) зборовите: „точки 2) и 4)“ се заменуваат со зборовите: „точки 2), 3)
и 4)“.
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 5
Во член 58 став (1) по зборот „вредност,“ се додаваат зборовите: „удели издадени од
инвестициски фонд,“.
Член 6
Во член 60 ставови (1) и (2) по зборот „вредност,“ се додаваат зборовите: „удели
издадени од инвестициски фонд,“.
Член 7
Во член 61 став (1) зборовите: „хартии од вредност“ и запирката се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) За целите на утврдување на капиталната добивка, како продажна цена на хартии од
вредност и удели издадени од инвестициски фонд, се смета договорената цена.“.
Ставот (2) станува став (3).
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) За целите на утврдување на капиталната добивка, како куповна (набавна) цена на
недвижен имот, хартии од вредност, удели издадени од инвестициски фонд, учество во
капиталот, друг подвижен имот и нематеријален имот, се смета цената по која обврзникот
го стекнал недвижниот имот, хартиите од вредност, уделите издадени од инвестициски
фонд, учеството во капиталот и другиот подвижен и нематеријален имот.”.
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).
Член 8
По членот 63 се додава нов член 63-а, коj гласи:
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„Член 63-а
Данок на доход не се плаќа за капитална добивка остварена од продажба на хартии од
вредност, кои се стекнати со емисија на хартии од вредност реализирана како иницијална
јавна понуда.”.
Член 9
Во член 80 точка 6) зборовите: „ ,освен доходот од камати од депозити“ се бришат.
По точката 6) се додава нова точка 6-а), која гласи:
„6-а) капитални добивки од продажба на хартии од вредност и удели издадени од
инвестициски фонд;“.
Член 10
Во член 84 ставот (2) се менува и гласи:
„Аконтацијата на данокот на доход од закуп и подзакуп (ако исплатувачот на доходот
води деловни книги), на доходот од права од индустриска сопственост, на доходот од
капитал, на добивки од игри на среќа, на капитални добивки од продажба на хартии од
вредност и удели издадени од инвестициски фонд, на доходот од осигурување и друг
доход се пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на стапките
пропишани во членот 11 од овој закон, а пресметаниот и платениот данок по одбивка се
смета за конечно намирена даночна обврска.“.
Член 11
Во член 85 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, исплатувачите на капиталните добивки од
хартии од вредност и на уделите во инвестициски фонд се должни до органот за јавни
приходи да достават пресметка за бруто-доходот, одбитоците и пресметаниот данок по
одбивка за секој обврзник поединечно, кој остварил капитални добивки од хартии од
вредност и удели во инвестициски фонд најдоцна наредниот ден по денот на исплатата на
доходот.“.
Ставот (3) станува став (4).
Постојниот став (4) се брише.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Пресметката од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се доставува по пат на пренос на
податоци во електронска форма.“.
Во став (7) по зборовите: „ставот (2)“ се додаваат зборовите: „и ставот (3)“.
Во став (9) зборовите: „ставот (3) и“ се бришат.
Член 12
Во член 87 став (1) точката 2) се менува и гласи:
„капитални добивки, освен капиталните добивки од продажба на хартии од вредност и
удели издадени од инвестициски фонд“.
Член 13
Во член 88 став (1) точка 3) алинејата 1 се брише.
Член 14
Во член 93 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
„капиталните добивки, освен капиталните добивки од продажба на хартии од вредност
и удели издадени од инвестициски фонд“.
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Член 15
Членот 105 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност, за сторен прекршок на
даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност, ќе му се изрече
ако деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува во деловната
просторија или во просториите на регистриран субјект што врши сметководствени работи
(член 34).”.
Член 16
Членот 106 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност за сторен прекршок, на
даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност, ќе му се изрече
ако деловните книги ги води неажурно (членoви 30 став (1), 31 и 32).”.
Член 17
Членот 107 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност за сторен прекршок
на даночен обврзник – трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност, ќе му се
изрече ако:
1) не поднесе пресметка и даночен биланс во пропишаниот рок (членови 88 и 97);
2) не ги води или неточно ги води деловните книги (членoви 30 став (1), 31 и 32) и
3) деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет
години (член 36).
(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член на даночен обврзник – трговец поединец
и лице кое самостојно врши дејност може да им се изрече прекршочна санкција забрана за
вршење професија, дејност или должност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена.
Ако прекршоците од ставот (1) на овој член се сторени за прв пат, забрана на вршење на
професија, дејност или должност доколку се изрече, ќе се изрече само како самостојна
санкција без глоба, а при повторно сторување на прекршоците од ставот (1) на овој член,
забраната на вршење на професија, дејност или должност доколку се изрече, ќе се изрече
заедно со глоба.
(3) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе
му се изрече на даночен обврзник - физичко лице, доколку не поднесе пресметка (член
88).”.
Член 18
Членот 108 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на даночен
обврзник правно лице – исплатувач на доход (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во
денарска противвредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач на доход ( мал
трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно
лице – исплатувач на доход (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска
противвредност на даночен обврзник правно лице – исплатувач на доход (голем трговец)
ќе му се изрече за прекршок, ако:
1) не го пресмета данокот и не го уплати на соодветната сметка (членови 84 и 92) и
2) не ги исполнува обврските од членот 85 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во
правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на
одговорно лице во правно лице ( мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска
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противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра
во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се
изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член.”.
Член 19
Членот 109 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на трговец кој
организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало (микро трговец), од 600
до 2.000 евра во денарска противвредност на трговец кој организира зелен пазар на кој се
врши трговија на големо и мало (мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра во денарска
противвредност на трговец кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и
мало (среден трговец) и од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на трговец кој
организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало (голем трговец) ќе му се
изрече за прекршок, ако на органот за јавни приходи не му доставува извештај за
корисниците на продажните места на зелените пазари.
(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност на одговорно лице во
трговецот од ставот (1) на овој член (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска
противвредност на одговорно лице во трговецот од ставот (1) на овој член (мал трговец),
од 150 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во трговецот од ставот
(1) на овој член (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на
одговорно лице во трговецот од ставот (1) на овој член (голем трговец) ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член.”.
Член 20
Членот 110 се менува и гласи:
„Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице, обврзникот кој остварува доход
од самостојна дејност, трговец поединец, физичко лице и одговорно лице во правно лице
се врши согласно со Законот за прекршоците.”.
Во член 111 ставот (2) се брише.

Член 21

Член 22
По членот 111 се додава нов член 111-a, кој гласи:
„Член 111-a
(1) За прекршоците од членовите 105, 106, 107, 108 и 109 од овој закон за кои глобата е
утврдена до најмногу 250 евра во денарска противредност за физичко лице, трговец
поединец и лице кое самостојно врши дејност, 500 евра во денарска противредност за
одговорно лице во правно лице и 1.000 евра во денарска противредност за правни лица,
прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува прекршочниот орган утврден
согласно со Законот за даночна постапка.
(2) За прекршокот од членот 111 од овој закон и за прекршоците од овој закон за кои
глобата за лицата од ставот (1) на овој член е утврдена над износите од ставот (1) на овој
член, прекршочна постапка води и прекршочни санкции ќе изрекува надлежен суд.”.
Член 23
Членот 116 се менува и гласи:
„Одредбите од членовите 55, 56, 57, 84 и 92 од овој закон кои се однесуваат на
оданочувањето на каматите од орочени депозити, како и одредбите од членовите 58, 59,
60, 61, 62, 84 и 92 од овој закон кои се однесуваат на оданочувањето на капиталните
добивки остварени од продажба на хартии од вредност и удели издадени од инвестициски
фонд, ќе се применуваат од 1 јануари 2023 година.”.
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Член 24
(1) Одредбите од членовите 11, 84 и 87 од овој закон кои се однесуваат на стапките по
кои се пресметува и плаќа данокот на доходот од работа, доходот од самостојна дејност,
доходот од авторски и сродни права, доходот од продажба на сопствени земјоделски
производи, доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп,
доходот од капитал, капиталните добивки, доходот од осигурување и друг доход нема да
се применуваат од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година.
(2) До денот на започнувањето на примената на одредбите од ставот (1) на овој член
пресметката и плаќањето на данокот на доходот од работа, доходот од самостојна дејност,
доходот од авторски и сродни права, доходот од продажба на сопствени земјоделски
производи, доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп,
доходот од капитал, капиталните добивки, доходот од осигурување и друг доход за 2020,
2021 и 2022 година ќе се врши по стапка од 10%.
Член 25
Одредбите од членот 2 од овој закон со кои се менува и дополнува членот 12 ќе
започнат да се применуваат од 1 јануари 2020 година.
Член 26
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
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