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20192774327
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 232/19) и член 24 став (4) од Законот за данокот на
личен доход („Службен весник на Република Македонија“, бр. 241/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2019 година,
донесе
УРЕДБА ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И
ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ, КАКО И НАЧИНОТ НА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА
ВРЕДНОСТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА
Член 1
Со оваа уредба се утврдува номенклатурата на средствата за амортизација и годишните
амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно
отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства која се признава како
расход во даночниот биланс на обврзниците на данок на добивка и обврзниците на
данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност (во натамошниот
текст: даночниот обврзник).
Член 2
(1) Под материјални и нематеријални средства од член 1 на оваа уредба (во
натамошниот текст: средства), се сметаат правата односно предметите, чиј поединечен
трошок на набавка е поголем од 500 евра во денарска противвредност и корисниот век на
употреба е подолг од една година.
(2) Како материјални средства од став (1) на овој член се сметаат градежните објекти,
постројките и опремата, алатот, погонскиот и канцеларискиот инвентар, компјутерската
опрема вклучувајќи ги и софтверите, мебелот, транспортните уреди и средства,
биолошките средства (повеќегодишни насади и основни стада), со кои располага
даночниот обврзник и кои служат за вршење на неговата дејност.
Член 3
Обврската за пресметување на амортизацијата односно на отписот на вредноста не се
однесува на следниве средства:
1) земјиштата и шумите како природни богатства што не се трошат;
2) градежните објекти и предметите кои во согласност со закон се прогласени за
споменици на културата и за историски споменици, односно кои претставуваат музејска
вредност како и уметничките дела (освен ако овие објекти не се користат за дејност од
која се остваруваат приходи) и книгите во библиотеките;
3) патишта од локално значење со земјена или макадамска подлога, како и објектите
кои се нивен составен дел;
4) долниот строј кај железничките и другите пруги кај патиштата, аеродромите,
улиците, плоштадите, парковите и другите изградени јавни површини;
5) средствата кои не се расположливи за употреба;
6) средствата кои трајно се надвор од употреба и
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7) средствата на даночниот обврзник над кој е отворена постапка за стечај или
ликвидација, ако во тоа време не ја врши дејноста.
Член 4
(1) Амортизацијата односно отписот на вредноста на средствата се врши со
праволиниска метода со примена на амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата
на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, која е составен дел на
оваа уредба и амортизацијата се признава како расход за даночни цели.
(2) Годишните амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за
амортизација за целите на оданочувањето може да се зголемат најмногу до 50%. Вака
зголемените амортизациони стапки се сметаат како највисоки дозволени амортизациони
стапки за пресметување на амортизацијата која се признава како расход во даночниот
биланс согласно со член 9-a став (2) од Законот за данокот на добивка и член 24 став (1)
од Законот за данокот на личен доход.
Член 5
(1) Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност,
односно ревалоризационата вредност на средствата утврдена во согласност со усвоените
меѓународни стандарди за финансиско известување и усвоените меѓународни стандарди
за финансиско известување за мали и средни субјекти.
(2) Трошоците по основ на амортизација на ревалоризационата вредност на средствата,
пресметани за делот на ревалоризационата вредност на средствата која е повисока од
нивната набавна вредност, не се признаваат како расход во даночниот биланс.
(3) Набавната вредност на основните средства се утврдува во согласност со
прифатените сметководствени стандарди и ја сочинува куповната цена (фактурната
вредност) зголемена за увозните давачки и даноците кои не се рефундираат при
купувањето и сите други издатоци кои директно се припишуваат на подготвување на
средството за неговата наменета употреба. Сите трговски попусти и рабати искажани во
фактурната вредност се одбиваат при утврдување на набавната вредност.
(4) Основицата за пресметување на амортизација се коригира за последователните
издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои се зголемува очекуваната
корист на средството за даночниот обврзник, односно за вложувањата поради
реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на
употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично.
(5) Променетата вредноста на средството по основ на последователните издатоци од
став (4) од овој член претставува основица за натамошно пресметување на амортизацијата
од денот кога издатоците настанале, односно кога се утврдени.
Член 6
(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на
амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација и
годишните амортизациони стапки сé додека вредноста на средствата од член 5 став (1) и
(4) на оваа уредба не биде во целост надоместена.
(2) Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на
амортизација, односно кога износот на набавната вредност на средството е еднаков со
износот на отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на
амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.
(3) Амортизацијата пресметана на средствата од став (2) на овој член не се признава
како расход во даночниот биланс.
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Член 7
Трошокот по основ на амортизација на средствата се признава како расход во
даночниот биланс од денот кога средствата од член 2 од оваа Уредба стануваат
расположиви за употреба.
Член 8
(1) Трошокот по основа на амортизација на продадените, подарените, на друг начин
отуѓени или уништени средства, како и средства што се трајно надвор од употреба, се
признава како расход во даночниот биланс до крајот на месецот во кој основните средства
биле во употреба.
(2) Неамортизираната набавна вредност на средствата од став (1) на овој член се
признава како расход во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се
продадени, подарени, на друг начин отуѓени или уништени.
(3) Неамортизираната набавна вредност на средствата што се трајно надвор од употреба
се признава како расход во даночниот биланс согласно член 9-а став (5) од Законот за
данокот на добивка и член 24 став (3) од Законот за данок на личен доход.
(4) Набавната вредност на средствата од член 3 на оваа уредба, се признава како расход
во даночниот биланс во даночниот период во кој средствата се продадени, подарени, на
друг начин отуѓени или уништени, како и средствата што се трајно надвор од употреба,
(5) Под средства што се трајно надвор од употреба, во смисла на став (3) и став (4) од
овој член се сметаат: средствата што со одлука или со друг акт на органот на управување
на даночниот обврзник се ставени надвор од употреба поради физичка дотраеност или
техничка застареност; средствата што даночниот обврзник повеќе од една година
непрекинато не ги користи, а нивното ставање надвор од употреба не е поради поправка
или доградба; средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, со одлука или со друг
акт е откажана или три години едноподруго не се вложуваат средства за довршување на
таа набавка, и средствата што во последните пет години даночниот обврзник непрекинато
ги користи помалку од 30% од нивниот програмиран капацитет.
Член 9
Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишува средствата по методи и стапки
кои се различни од утврдените со оваа уредба и ако вкупно утврдениот износ на
амортизација за даночниот период е помал од износот кој би се добил со примена на
одредбите на оваа уредба, така утврдениот износ претставува расход по основа на
амортизација и за целите на одданочувањето.
Член 10
Средствата со кои располага даночниот обврзник, а кои по називот или поблискиот
опис на називот на средствата по амортизациони групи, не се наведени во Номенклатурата
за амортизација и годишните амортизациони стапки, се распоредуваат во групата:
„Останати неспомнати долгорочни средства“.
Член 11
Средствата кои во целост се отпишани остануваат во евиденцијата и се искажуваат во
билансот на состојба до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг
начин или уништување.
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Член 12
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа уредба престанува да важи Уредбата
за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на
нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за
амортизација и годишните амортизациони стапки („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 64/02, 98/02 и 10/08).
Член 13
Оваа уредба ќе отпочне да се применува за изготвувањето на годишната сметка за 2019
година.
Член 14
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10682/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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