Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Макеоднија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули
2003 година.
Бр. 07-3693/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛИЗИНГ
Член 1
Во Законот за лизинг ("Службен весник ка Република Македонија" бр. 4/2002) членот 1
се менува и гласи:
"Co овој закон се уредува начинот и условите на вршење на лизинг со подвижен и недвижен предмет, како и правата и обврските на страните во договорот за лизинг."
Член 2
Во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:
"Лизингот е активност која се однесува на подвижен предмет и недвижен предмет, при
која корисникот на лизинг го определува предметот на лизинг кој е купен или произведен
од страна на давателот на лизинг и се дава на користење на корисникот на лизинг за договорен временски период, во замена за плаќање на надомест за користење на предметот на лизинг, врз основа на договорот за лизинг кој е склучен меѓу давателот и корисникот на лизинг, според условите определени во него.“
По ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:
"(2) Финансиски лизинг е оној лизинг со кој се пренесуваат сите ризици и користи кои
произлегуваат од сопственоста на еден предмет, било да е тој подвижен или недвижен,
при што со истекот на определен временски период сопственоста може, но не мора да
биде пренесена.
(3) Оперативен лизинг е секој лизинг кој не е финансиски лизинг.“
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:
"Предмет на лизинг е секој подвижен и недвижен предмет кој се дава на користење на
корисникот, освен оној за кој со закон има ограничување да може да биде предмет на
лизинг (во натамошниот текст: предмет).“
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).
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Член 3
Во членот 3 ставот (1) се менува и гласи:
"Даватели на лизинг се домашни трговски друштва и странски трговски друштва кои
имаат основано подружница во Република Македонија, во согласност со Законот за трговските друштва и кои вршат лизинг според начинот и условите утврдени со овој закон."
Ставот (2) ce менува и гласи:
"За да може трговското друштво и подружница на странско трговско друштво од ставот
(1) на овој член да биде давател на финансиски лизинг во Република Македонија, треба да
добие дозвола од Министерството за финансии за вршење финансиски лизинг во согласност со овој закон."
Во ставот (4) зборовите: "вршење на лизинг" се заменуваат со зборовите: "добивање на
дозволата од ставот (2) на овој член".
Член 4
Членот 4 се брише.
Член 5
Во членот 7 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "освен ако поинаку не е предвидено во договорот за купопродажба."
Во ставот (5) зборот "продажба" се заменува со зборот "купопродажба".
Во ставот (6) бројот "4" се заменува со бројот "5".
Член 6
Во членот 8 став (3) во втората реченица зборот "тоа" по зборот "кога" се брише.
Член 7
Во членот 10 став (2) зборот "износи" се заменува со зборот "надоместоци", a пo зборовите: "произлегуваат од договорот за лизинг", се додава зборот "освен".
Член 8
Во членот 11 став (5) во точката a) пo зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење на предметот на лизинг".
Член 9
Во членот 12 по зборот "Давателот" се додаваат зборовите: "на финансиски лизинг".
Член 10
Во членот 13 став (1) зборовите: "извршување на договорот за лизинг од корисникот"
се заменуваат со зборовите: "истекот на периодот за кој е склучен договорот за лизинг".
Член 11
Во насловот пред членот 14 зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборот "надомест".
Во ставот (1) пo зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење на предметот на лизинг".
Во ставот (2) зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење на предметот на лизинг".
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Во ставот (3) зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење на предметот на лизинг", a зборот "отплати" се заменува со зборот "надоместоци".
Во ставот (4) зборот "по" се заменува со зборовите: "согласно со".
Член 12
Насловот пред членот 15 се менува и гласи: "Даночен третман".
Член 13
Во членот 15 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Министерот за финансии поблиску го пропишува начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како
расход во даночниот биланс од ставовите (2) и (3) на овој член."
Член 14
Насловот пред членот 16 се менува и гласи "Надзор".
Член 15
Членот 16 се менува и гласи:
"(1) Министерството за финансии врши надзор на давателот на финансиски лизинг во согласност со овој закон.
(2) Давателот и корисникот-правно лице е должен, на барање на Министерството за финансии, да ги достави финансиските извештаи.
(3) При вршење на надзор од страна на Министерството за финансии, давателот на лизинг ги става на увид сите податоци, информации и документи во врска со вршењето на
лизинг. За констатираните неправилности Министерството за финансии составува записник со кој го задолжува давателот во определен рок да ги отстрани неправилностите.
(4) Доколку давателот не ги отстрани неправилностите од извршениот надзор вo определениот рок, Министерството за финансии може да преземе мерки согласно со овој закон, како и да ја одземе дозволата.
(5) Министерството за финансии со решение ја одзема дозволата за вршење лизинг од
давателот на финансиски лизинг.
(6) Решението од став 5 на овој член се објавува во јавни гласила и за истото се известува
Централниот регистар."
Член 16
Bo членот 18 став 1 алинејата 2 се брише.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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