„Службен весник на РМ“ бр. 160 од 31.12.2007 година

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 2007 година.
Бр. 07-5645/1
29 декември 2007 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, 120/2005 и
139/2006), во членот 6 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
“Доколку се изменат условите од ставот 2 на овој член, или доколку еден или повеќе
од членовите на групата кои ја сочинуваат даночната консолидација, се откажат, или
престанат да бидат членови на групата заради престанок на вршење на дејност поради
статусна промена, стечај или ликвидација, имаат обврска сразмерно на нивното учество во
утврдениот данок, да ја платат разликата која произлегува од даночното ослободување и
олеснување во однос на помалку платениот данок утврден за периодот на примената на
даночната консолидација.”
Член 2
Во членот 11 став 4 по зборот “материјали” се додаваат зборовите: “и набавната
вредност на продадената трговска стока”.
Член 3
Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи:
“На товар на деловните расходи за периодот за кој се утврдува добивката во целина
како одбитна ставка се признаваат:
1) пресметаните бруто плати на вработените, во висина на бруто исплатениот износ;
2) бруто износот на надоместоците на трошоците од работен однос над износите
утврдени во членот 6 од Законот за персоналниот данок на доход кои со Општиот
колективен договор за стопанството во Република Македонија и Гранските колективни
договори се утврдени како најмали утврдени износи и
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3) бруто надоместоците за регрес за годишен одмор и јубилејните награди во висина
утврдена со Законот за работните односи, Општиот колективен договор за стопанството
во Република Македонија, гранските колективни договори и прописите за органите на
државната управа во висина на бруто исплатениот износ кој не може да биде повисок од
пропишаниот.”
Ставот 2 се менува и гласи:
“Примањата на вработените по основ на учеството во добивката на даночниот
обврзник, како и сите други надоместоци на вработените кои не се исплатени во
согласност со ставот 1 на овој член не се признаваат на товар на расходите во даночниот
биланс.”
Член 4
Во членот 14-а став 1 зборовите: “закон, општ колективен договор за стопанството на
Република Македонија, односно прописите на органите на државната управа” се
заменуваат со зборовите: “членот 6 од Законот за персоналниот данок на доход”.
Член 5
Во членот 15 став 1 зборот “утврден” се заменува со зборовите: “пресметан на
набавната вредност на средствата”.
Член 6
Во членот 19 зборовите: “кои не се вработени” се бришат.
Член 7
Во членот 20-а по зборовите: “ненаплатените побарувања” се додаваат зборовите: “и
финансиски вложувања”, а по зборовите: “ненаплатени побарувања” се додаваат
зборовите: “и финансиски вложувања”.
Член 8
Во членот 29-б став 1 точката 7 се менува и гласи:
“7) приход од вршење на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на
истражување и развој, ако приходот е исплатен од резидент или е на трошок на
постојаната деловна единица во Република Македонија;”.
Точките 8 и 9 се бришат.
Точките 10 и 11 стануваат точки 8 и 9.
Член 9
Членот 32-а се менува и гласи:
“Обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, се ослободува
од плаќање на данокот на добивка за период од десет години од започнувањето на
вршењето на дејност во зоната, под услови и по постапка утврдени со Законот за
технолошки индустриски развојни зони.”
Член 10
Насловот на Главата VII-а се менува и гласи: “VII-а Поедноставен даночен режим за
трговски друштва”.
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Член 11
Членот 38-б се менува и гласи:
“Трговските друштва од членот 38-в на овој закон плаќаат годишен данок на вкупен
приход во согласност со одредбите од оваа глава, наместо да плаќаат данок на добивка.”
Член 12
Насловот пред членот 38-в и членот 38-в се менуваат и гласат:
“Трговски друштва кои плаќаат годишен данок
на вкупен приход
Трговските друштва пресметуваат и плаќаат годишен данок на вкупен приход под
услов:
1) да извршуваат стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и
дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри и
2) вкупниот приход остварен во последните три години од кој било извор да не
надминува износ од 3.000.000 денари на годишно ниво.”
Член 13
Насловот пред членот 38-г и членот 38-г се менуваат и гласат:
“Пресметување на годишен данок на вкупен приход
Годишниот данок на вкупен приход се пресметува врз основа на остварениот вкупен
приход по сите основи, во претходната календарска година.
Данокот на вкупен приход се пресметува во висина од 1,5% од износот на остварениот
вкупен приход искажан во Билансот на успех во Годишната сметка за претходната
календарска година.”
Член 14
Насловот пред членот 38-д и членот 38-д се менуваат и гласат:
“Регистрирање на трговски друштва за годишен
данок на вкупен приход
Управата за јавни приходи, трговските друштва кои данокот го плаќаат во согласност
со одредбите на членот 38-г од овој закон ги евидентира во регистар на трговски друштва
за годишен данок на вкупен приход.
Регистрирањето го врши Управата за јавни приходи врз основа на поднесено барање на
образец РДО-ВП. Барањето од ставот 2 на овој член се доставува до Управата за јавни
приходи - Регионална дирекција кон која трговското друштво припаѓа, најдоцна до крајот
на февруари во годината што следи по годината за којашто данокот на вкупен приход се
утврдува.
Управата за јавни приходи на трговското друштво му издава решение за износот на
утврдениот данок на вкупен приход најдоцна до 31 март во годината што следи по
годината за која данокот се утврдува.
Трговските друштва се должни данокот да го платат во рок од 30 дена по добивањето
на решението.
Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на образецот РДО-ВП.”
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Член 15
Насловот пред членот 38-ѓ и членот 38-ѓ се менуваат и гласат:
“Бришење од регистарот
Трговските друштва се бришат од регистарот од членот 38-д на овој закон, ако:
1) управата за јавни приходи при прегледот на годишните сметки и работните книги на
трговското друштво утврди дека истото не ги исполнило условите од членот 38-в на овој
закон, односно доколку остварениот вкупен приход од претходната година е за повеќе од
10% поголем од максимално утврдениот.
Во случај од ставот 1 точка 1 на овој член трговското друштво е должно да плати
данок на добивка во износот на остварената добивка, на начин утврден со одредбите од
овој закон, а платениот данок на вкупен приход ќе се смета како аконтација на данокот на
добивка;
2) управата за јавни приходи утврди дека се работи за поврзани субјекти коишто
остваруваат значаен меѓусебен промет, по цени кои се разликуваат од цените коишто се
воспоставени со независни субјекти, со цел да се постигне намалено плаќање на данокот
од овој закон и
3) управата за јавни приходи утврди дека трговското друштво презема обврски и
искажува расходи поврзани со работењето на со него поврзаното лице.”
Член 16
Членот 38-е се менува и гласи:
“Трговските друштва кои
плаќаат годишен данок на вкупен приход водат
поедноставена сметководствена евиденција пропишана со закон.
Трговските друштва кои плаќаат годишен данок на вкупен приход и кои вршат промет
на добра или услуги во готово, се должни да го евидентираат прометот преку одобрен
фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.”
Член 17
Во членот 41 став 3 бројот “45” се заменува со бројот “30”.
Член 18
Насловот на Главата IX се заменува со нов наслов и се додава нов член 44-а, кои
гласат:
“IX. КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 44-а
Одговорното лице во правното лице кое дава неточни податоци за висината на
даночната основа, или не поднесе образец - даночен биланс и годишна сметка за
утврдување и плаќање на данок на добивка со цел да се стекне со поголема имотна корист
или вредност за себе или некој друг, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од шест
месеца до пет години и со парична казна.
Ако износот на обврската од ставот 1 на овој член е значителен, сторителот ќе се казни
со затвор од најмалку четири години и со парична казна.
Ако делото од ставот 1 на овој член го стори правно лице ќе се казни со парична
казна.”
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Член 19
По членот 45-а се додава нов член 45-б, кој гласи:
“Член 45-б
На обврзникот на данокот - правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до
3.000 евра во денарска противвредност, ако:
1) неточно го искаже вкупниот приход (член 38-г став 1);
2) не го плати утврдениот данок во пропишаниот рок (член 38-д став 5) и
3) во односите со поврзаните субјекти презема дејствија заради намалено плаќање на
данок (член 38-ѓ точки 2 и 3).
За прекршоците 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 20
Одредбите од Главата VII-a Поедноставен даночен режим за трговските друштва од
овој закон ќе се однесуваат и за 2007 година.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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