Врз основа на член 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 ДОБИВКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на
добивка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29
декември 2006 година.
Бр. 07-4948/1
29 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ
НА ДОБИВКА
Член 1
Во Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Република Македонија” број
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003 и 120/2005), во
членот 14 став 1 по зборовите: “бруто плати” се става запирка и се додаваат зборовите: “
бруто износот на надоместоци на трошоци од работен однос над износите утврдени во
членот 6 од Законот за персонален данок на доход и другите бруто надоместоци утврдени
со Законот за работните односи (регрес за годишен одмор и јубилејни награди)”.
Член 2
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:
“Член 14-а
Исплатените надоместоци на трошоците поврзани со работата на вработените лица за:
превоз до работа и од работа, за исхрана, еднократен надомест во вид на испратнина и
отпремнина која се дава при заминување во пензија се признаваат на товар на расходите во
даночниот биланс во износите утврдени со закон, општ колективен договор на стопанството
во Република Македонија, односно прописите за органите на државната управа.
Исплатените надоместоци на трошоците за: службени патувања (освен користењето на
приватни автомобили за службени патувања), теренскиот додаток или надоместокот за
одвоен живот од семејството на вработените лица се признаваат на товар на расходите во
даночниот биланс во износ утврден со општиот колективен договор на стопанството во
Република Македонија, односно прописите за органите на државната управа.
Надоместоците за користење на сопствено возило за службени цели се признаваат како
расход во даночниот биланс во висина од 50% од исплатениот износ.”
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Член 3
Членот 16-а се менува и гласи:
“Амортизацијата која се пресметува на материјални и нематеријални средства за кои е
искористено даночно ослободување од членот 31 на овој закон, не се признава на товар на
расходите во даночниот биланс во периодот до целосната амортизација на средствата, во
износ утврден пропорционално на искористеното даночно намалување.”
Член 4
Членот 17-в се брише.
Член 5
Членот 17-г се менува и гласи:
“Данокот на имот, таксите и другите платени јавни давачки кои не зависат од
резултатот на работењето, освен даноците по задршка, се признаваат на товар на
расходите во даночниот биланс.”
Член 6
Членот 18 се менува и гласи:
“Парични казни и даночни казни, пенали, казнени камати за ненавремена уплата на
јавните давачки на обврзникот и трошоци за присилна наплата не се признаваат на товар
на расходите во даночниот биланс.”
Член 7
Во членот 19 по зборот “акционерите” се додаваат зборовите: “кои не се вработени”.
Член 8
Членот 19-а се брише.
Член 9
Во членот 20 ставот 2 се менува и гласи:
“Издатоците за донации се признаваат како расход во даночниот биланс во висина од
5% од вкупниот приход, а издатоците за спонзорства во висина од 3% од вкупниот
приход, согласно со начинот, условите и постапката утврдени со Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности.”
Член 10
Во членот 22 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Несубвенционираните расходи за обука на вработените која е специфична за
работното место и за часови за учење на странски јазик се признаваат на товар на
расходите во даночниот биланс.”
Член 11
Во членот 23 став 3 зборовите: “ставовите 1 и” се заменува со зборот “став”.
Член 12
По членот 23-а во насловот по зборот “ЗАГУБИ” се додаваат зборовите: “И НА
ДРУГИ ПРИХОДИ”.
Член 13
Членот 24-а се брише.
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Член 14
Во членот 25 став 2 зборовите: “ревалоризирана на денот на продажбата” се бришат.
Ставовите 4 и 5 се бришат.
Член 15
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:
“Член 27-а
Приходите што се остварени по основ на средства кои се строго наменски за одвивање
на дејноста кај правното лице - даночен обврзник (буџети, фондови) не влегуваат во
даночната основа за пресметување на данокот на добивка.
Како средства што се строго наменски за одвивање на дејноста се сметаат и средствата
од посебните сметки, средствата добиени по основ на донации со наменски карактер,
членарина и други средства кои не се наменети за вршење на дејност и чија единствена
функција е само прибирање и распоредување за одредена намена.
За користење на средствата по овој основ, потребно е даночниот обврзник да донесе
одлука за користење на строго наменски средства, финансиски план и програма за
начинот, постапката и роковите на трошење на строго наменските средства.”
Член 16
Во членот 28 бројот “15” се заменува со бројот “10”.
Член 17
Во членот 29-в ставот 1 се менува и гласи:
“Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од членот 29-б на овој закон се
пресметува на бруто приходите по стапка од 10%.”
Член 18
Членот 30 се брише.
Член 19
Членот 31 се менува и гласи:
“На обврзникот му се намалува даночната основа за износот на извршените вложувања
од добивката (реинвестирана добивка), во нови инвестиции во Република Македонија и
тоа за вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во
нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти ) за проширување на својата
дејност, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни
средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други
вложувања кои служат за административни цели.
Под реинвестирана добивка од ставот 1 на овој член се подразбира добивката
остварена со годишната сметка која по пат на распределба е издвоена во капиталот на
даночниот обврзник и која е вложена во наредната година за намените од ставот 1 на овој
член.
За остварување на правото на даночно ослободување од ставот 1 на овој член, услов е
обврзникот да не ги отуѓи или на друг начин ги пренесе средствата за период од три
години, почнувајќи од годината во која е извршено инвестирањето.
Ако обврзникот на крајот на секој даночен период, документирано не докаже дека
износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од ставот 1 на овој
член, и истите не ги отуѓил или на друг начин отстапил, даночниот обврзник го губи
правото на ослободување по овој основ. Данокот кој би го платил да не го користел ова
ослободување се наплатува во износ зголемен со камата пропишана за даноците што не се
платени во пропишаниот рок.”
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Член 20
Членот 32-а се менува и гласи:
“Обврзникот кој е корисник на слободна економска зона, односно на технолошка
индустриска развојна зона, се ослободува од плаќање на данокот на добивка за период од
десет години, од започнувањето на вршење на дејност во зоната, под услови и постапка
утврдени со Законот за слободни економски зони.”
Член 21
Членот 34 се брише.
Член 22
Членот 35 се брише.
Член 23
Членот 36 се брише
Член 24
Членот 36-а се брише.
Член 25
Членот 36-г се брише.
Член 26
По членот 38-а се додава нова Глава VII-а, нов наслов и шест нови членови 38-б, 38-в,
38-г, 38-д, 38-ѓ и 38-е, кои гласат:
“VII-а Паушал за микропретпријатија
Член 38-б
Општа одредба
Микропретпријатието, како што е дефинирано во членот 38-в од овој закон, може да
избере да плаќа годишен паушал за микропретпријатија во согласност со одредбите од
оваа глава, наместо да плаќа данок на добивка.
Член 38-в
Дефиниција на микропретпријатие
За целите на овој закон, микропретпријатие е домашно правно лице кое ги исполнува
следниве услови за претходната календарска година:
1) лицето да извршува стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна
и дејност во областа на игрите на среќа и забавните игри ;
2) бројот на вработени во лицето да не надминува девет;
3) вкупниот приход остварен од лицето од кој било извор да не надминува 50.000 евра во
денарска противвредност;
4) остварениот приход од еден купувач или од лице кое е поврзано со купувачот да не
надминува 80% од вкупниот приход и
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5) сите права на учество во микропретпријатието да се во сопственост најмногу на две
физички лица.
Член 38-г
Пресметување на годишен паушал за микропретпријатија
Годишниот паушал за микропретпријатија се одредува врз основа на вкупниот приход
од претходната календарска година, на следниов начин:
1) за вкупен приход до 25.000 евра во денарска противвредност паушалот за
микропретпријатија изнесува 300 евра во денарска противвредност и
2) за вкупен приход поголем од 25.000 евра во денарска противвредност, но помал од
50.000 евра во денарска противвредност, паушалот за микропретпријатија изнесува 700
евра во денарска противвредност.
Член 38-д
Избор и уплата на паушал за микропретпријатија
Обврзникот кој смета дека ги исполнува условите за микропретпријатие поднесува
барање со податоци до надлежната служба на органот за јавни приходи, до крајот на
годината, за следната година.
Врз основа на барањето Управата за јавни приходи му издава решение за одобрување
за микропретпријатие, најдоцна до 31 јануари за тековната година.
Микропретпријатието е должно да го уплати паушалот за микропретпријатија во рок
од 30 дена по добивањето на решението за одобрување.
Решението за одобрување за микропретпријатие на обврзникот може да му се одземе
доколку:
1) органот за јавни приходи при прегледот на годишната сметка и работните книги на
обврзникот за претходната година, утврди дека обврзникот не ги исполнувал условите од
членот 38-в на овој закон и во тој случај обврзникот е должен данокот на добивка да го
плати на стварниот приход, а платениот паушал ќе се смета како аконтација на данокот;
2) обврзникот по своја желба побара да му се укине правото да биде
микропретпријатие и
3) обврзникот не го уплати паушалот во определениот рок.
Прилагодувањето на паушалот на микропретпријатијата ќе се изврши на крајот на
годината пред издавањето на новото решение за одобрување за следната година.
Обврзникот кој повеќе не ги исполнува условите како микропретпријатие или кој по
своја желба не сака да уплаќа паушал за микропретпријатија, го губи правото да се
квалификува за микропретпријатие во наредните три години.
Новоосновано правно лице кое сака да се квалификува како микропретпријатие во рок
од 30 дена од денот на регистрирањето поднесува барање до органот за јавни приходи.
Во барањето го наведува очекуваниот годишен приход и другите предвидени услови врз
основа на кои органот треба да издаде решение за одобрување.
Министерот за финансии ќе го пропише образецот на кој ќе се поднесува барањето за
микропретпријатие со упатство за правилата и постапката за стекнување на правото и
уплаќањето на паушалот за микропретпријатија.
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Член 38-ѓ
Третман на микропретпријатие и поврзани лица
Органот за јавни приходи може да го одбие барањето за микропретпријатие или веќе
издаденото решение за одобрување да го укине доколку утврди намалено плаќање на
данокот на добивка заради вршење на стопанска дејност на микропретпријатието
поврзана со друго правно лице (поврзано лице). Во таквиот случај за целите на одредбите
од членот 38-в на овој закон вкупниот приход и вработените од поврзаните лица, се
третираат како вкупен приход и вработени на микропретпријатието.
Член 38-е
Водење на сметководствена евиденција и
употреба на фискална апаратура
Микропретпријатието води сметководствена евиденција во форма и на начин
пропишан за сите правни лица.
Микропретпријатието кое врши промет на добра или услуги во готово, должно е да го
евидентира прометот преку одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на
готовински плаќања.”
Член 27
Членот 42 се брише.
Член 28
По членот 44 насловот “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи “ПРЕКРШОЧНИ
ОДРЕДБИ”
Член 29
Членот 45 се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот на добивка ќе му се изрече глоба за сторен прекршок до
десеткратен износ од помалку уплатениот данок на добивка кој за утврдената даночна
основа и даночните олеснувања на образецот за пресметка на данокот наведе неточни
податоци поради кои дошло до утврдување на помала даночна основа .
За прекршок од ставот 1 на овој член на одговорното лице на обврзникот на данокот на
добивка ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 30
Членот 45-а се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот правно лице-исплатувач на приходи ќе му се изрече глоба
во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност, ако при исплатата на
приходот не го задржи и не го уплати данокот на соодветната уплатна сметка (член 29-а
став 1).
За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице кај правното лице и на
физичко лице-исплатувач ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност.”
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Член 31
Членот 46 се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот-правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до
3.000 евра во денарска противвредност, кое во пропишаниот рок не му поднесе на
органот за јавни приходи пресметка на пропишаниот образец (членови 39-а и 40).
За прекршок од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 32
Членот 47 се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот - правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до
3.000 евра во денарска противвредност, кое во пропишаниот рок не ја плаќа месечната
аконтација на данокот на добивка (член 40).
За прекршок од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 33
Членот 47-а се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот - правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до
3.000 евра во денарска противвредност, кое во пропишаниот рок не ја плати разликата
меѓу платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка
(член 41 став1).
За прекршок од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 34
Членот 48 се менува и гласи:
“За прекршок од членот 45 став 1 на овој закон, покрај глобата на сторителот на
прекршокот ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на
дејност во траење од шест месеца до две години, а на одговорното лице кај правното лице
забрана на вршење на професија, дејност или должност во траење од една до три
години.”
Член 35
Членот 48-а се брише.
Член 36
Одредбата на членот 33 на Законот за данокот на добивка (“Службен весник на
Република Македонија” број 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002,
44/2002, 51/2003 и 120/2005), за ослободување од данок по основ на странски вложувања,
кои се извршени до крајот на 2006 година, ќе се применува најдоцна во рок од три години
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 37
По исклучок на одредбата на членот 16 на овој закон со кој се менува членот 28 од
Законот за данокот на добивка, стапката на данокот на добивка за 2007 година изнесува
12%.
По исклучок на одредбата на членот 17 на овој закон со кој се менува членот 29-в) од
Законот за данокот на добивка, стапката на данокот на добивка, за приходите од членот
29-б точки 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на овој закон, односно данокот по задршка за 2007
година изнесува 12%.
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Член 38
Одредбата на членот 19 на овој закон со кој се менува членот 31 од основниот текст на
Законот за намалување на даночната основа за износот на извршените вложувања од
добивката (реинвестирана добивка), ќе се однесува и за добивката остварена во 2006
година.
Вкупното намалување од ставот 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 50% од
висината на даночната основа за 2007 година.
Добивката остварена со годишна сметка за 2006 година која по пат на распределба е
издвоена во капиталот на даночниот обврзник и која се вложува во 2007 година се
намалува за износот на искористеното даночно ослободување за инвестициите во основни
средства искажани во даночниот биланс за 2006 година.
Член 39
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.
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