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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 
88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 
129/15 и 154/1523/16 и 35/18 година) се уредува општото даночно право, постапката на 
утврдување на данок, постапката на контрола на данок, постапката на наплата на данок, 
правата и обврските на даночниот обврзник и други прашања од даночната постапка.

Овој закон е единствена основа на општото даночно право и на даночната постапка.

Даночен обврзник е оној кој што должи данок, гарантира за данок, треба да плати или 
наплати данок за сметка на трето лице, треба да поднесе даночна пријава и/или даночно 
објаснување, мора да води книги или записи, или мора да исполнува други обврски кои 
што му се наложени со даночните закони.

Со измените и дополнувањата на Законот за даночна постапка се предлага да се изврши 
усогласување на одредби од овој закон со одредбите од Законот за прекршоците.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени се во функција на усогласување на одредби 
предвидени во Законот за даночна постапка, со  Законот за прекршоците.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Се очекува предложените измени и дополнување на Законот за даночна постапка да 
немаат негативно влијание врз Буџетот на Република Северна Македонија. 
      
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ТОА, ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за 
даночна постапка не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту 
материјални обврски за одделни субјекти. 
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ПРЕДЛОГ-ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1
Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 
88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 
129/15, 154/15, 23/16 и 35/18) во член 178-а во ставот (1), зборовите ,, Законот за 
персоналниот данок на доход“ се заменуваат со зборовите ,,Законот за данокот на личен 
доход“, а после зборовите „додадена вредност,“ се додаваат зборовите: „Законот за 
враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица,“.
Ставот (9) се менува и гласи:

„(9) Против решенијата на прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна санкција 
може да се води постапка пред надлежен орган согласно Законот за прекршоците.“  

Член 2
Во членот 178-г насловот пред членот се менува и гласи:
“Постапка на порамнување – постапка за издавање на прекршочен платен налог“

Член 3
Во членот 178-г ставот (3) се менува и гласи: 
„Доколку  овластеното  лице  констатира  прекршок,  е  должно  да  состави  записник  во 
кој  ќе  ги  забележи  сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното 
обележје на прекршокот, лично име, адреса  и единствен матичен број на граѓанинот, а 
доколку се работи за странец  и број на патната исправа и назив на држава, додека за 
правно лице се забележува назив,  седиште и даночен број на правното лице, времето,  
местото  и  начинот  на  сторување  на  прекршокот,  описот на  дејствието, правната 
квалификација на прекршокот и лицата затекнати на самото место, и да го понуди на 
сторителот на прекршокот/одговорното лице во правното   лице или лице кое има 
писмено овластување дека има право да го потпише   записникот, истиот да го потпише 
во знак на согласност. Записникот покрај сторителот, го потпишува и  овластеното 
службено лице. Овластеното службено лице заедно со записникот на сторителот на 
прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. 
Издавањето на прекршочниот платен налог ќе се забележи во записникот за сторен 
прекршок “ 
Во ставот (6) по зборот ,,содржи“ се додаваат зборовите: ,,битни елементи на дејствието 
од кое произлегува правното обележје на прекршокот“.
 По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи: 
„(7) Во прекршочниот платен налог се изрекува минималниот износ на глоба пропишан со 
закон“.
Ставот (7) станува став (8).
Во ставот (8) кој станува став (9), зборовите: „став (7)“ се заменуваат со зборовите: „став 
(8)“.
Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (10) и  (11).
Во ставот (11) кој станува став (12) зборовите: „став (7)“ се заменуваат со зборовите: 
„став (8)“, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: ,,или надлежниот суд“.
Ставот (12) станува став (13).
 Ставот (13) кој станува став (14), се менува и гласи:
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 „Прекршочниот орган води евиденција за прекршочната постапка додека овластените 
службени лица кои издаваат прекршочни платни налози водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози.“
Во ставот (14) кој станува став (15) зборовите: „став (13)“ се заменуваат со зборовите: 
„став (14)“. 
Во ставот (15) кој станува став (16) зборовите: „став (14)“ се заменуваат со зборовите: 
„став (15)“.
Ставот (16) станува став (17).

Член 4
Членот 178-д се брише.

Член 5
Членот 178-е се менува и гласи:
„Одмерување на висината на глобата за физичко лице, правно лице, трговец поединец,   
лице кое самостојно врши дејност и одговорно лице во правно лице се врши согласно 
Законот за прекршоците.“

Член 6
Член 179 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече  на 
даночен обврзник правно лице - микро трговец; од 600 до 1.800 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице (мал трговец), од 1.500 до 3.000 евра 
во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице среден трговец) и од 2.000 
до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (голем 
трговец) за прекршок, ако не учествува во утврдувањето на фактичката состојба согласно  
член 50 став (1), (2) и (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 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 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)  за сторен прекршок од став 1 на овој член.
(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши  дејност за  прекршокот 
од став 1 на овој член.
(4)Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за сторен прекршок од став (1) од овој член.
(5) За прекршокот од став (1) на овој член на правното лице, може да му се изрече 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност согласно 
Законот за прекршоците.
(6) За прекршокот од став (1) на овој член на трговец поединец и лице кое самостојно 
врши дејност, може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија, дејност или должност согласно Законот за прекршоците.“

Член 7
Член 179-а се менува и гласи:
„(1)Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице ( мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра 
во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 
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3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(голем трговец) за прекршок, ако:
1. не ги чува деловните книги и евиденции согласно со членот 48 став (1) од овој закон и 
2. не пријави факти битни за оданочување согласно членот 49 од овој закон 

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 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 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) за сторен прекршок од став (1) на овој член.
(3)Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност за прекршоците 
од став 1 на овој член.
(4)Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за прекршоците од став (1) од овој член.
(5) За прекршоците од став (1) на овој член на правното лице, може да му се изрече 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност согласно 
Законот за прекршоците.
(6) За прекршоците од став (1) на овој член на трговец поединец и лице кое самостојно 
врши дејност, може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија, дејност или должност согласно Законот за прекршоците.“

Член 8
Член 179-б се менува и гласи:
„(1)Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице ( мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра 
во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 
3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(голем трговец) за прекршок, ако:
1.на барање на Управата за јавни приходи не ги дава сите потребни информации, не 
достави, или не достави на посочено место на увид и проверка на деловните книги и 
евиденции, деловната документација и други исправи согласно со членот 60 од овој 
закон; 
2. не дозволи да се изврши увид на предмети, простории или земјиште, односно низ нив 
или преку нив да се помине заради увид (член 64 став(1));
3. не ги изврши работите од членот 97 став (3) на овој закон;
4. на инспекторот во постапката на контрола не му дава информации и книги, белешки, 
документи и деловна документација согласно со членот 99 од овој закон; 
5. ја оневозможува постапката на присилна наплата согласно со членот 137 став (7) од 
овој закон;
6. по извршениот попис на имотот истиот го отуѓи или оштети (член 136 ставови (1) и (2)); 
7. ја попречува постапката за попис на имот ( членови 137 и 138);
 8. обврзникот за пресметка и уплата придонесите, односно исплатителот на плата кој 
нема да постапи согласно со решението со кое му е наложено при секоја исплата на 
плата/пензија да уплаќа една третина од износот до целосно намирување на долгот за 
сметка на должникот (член 140 ставови (1) точка 1 и (2)); 
9. ја попречува постапката за заплена на попишан имот (членови 148 и 153) и
10. ја попречува постапката за јавна аукција (членови 151 и 155).
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(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 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 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) за прекршоците од став (1) на овој член.
(3)Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник  - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност за 
прекршоците од став (1) на овој член.
(4)Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за прекршоците од ставот (1) точки 2,3,4 и 5 на овој член.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член на правното лице, може да му се изрече 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност согласно 
Законот за прекршоците.
(6) За прекршоците од ставот (1) на овој член на трговец поединец и лице кое самостојно 
врши дејност, може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија, дејност или должност согласно Законот за прекршоците.“

Член 9
Членот 179-в  се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице ( мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра 
во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 
3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(голем трговец) за прекршок, ако:
1.не поднесе пријава за регистрација согласно со членот 38 став (5) од овој закон и 
2. не води деловни книги и евиденции согласно членот 45 (став 1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 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 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) за прекршоците од став 1 на овој член.
(3)Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност за прекршоците 
од став 1 на овој член.
(4)Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член на правното лице, може да му се изрече 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност  согласно 
Законот за прекршоците.
(6) За прекршоците од ставот (1) на овој член на трговец поединец и лице кое самостојно 
врши дејност, може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија, дејност или должност согласно Законот за прекршоците.“
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Член  10
Членот 179-г се менува и гласи:
„(1)Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник правно лице (микро трговец), од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на даночен обврзник правно лице ( мал трговец), од 1.800 до 6.000 евра 
во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице (среден трговец) и од 
3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник правно лице 
(голем трговец) за прекршок, ако во даночната пријава не внесува точни, вистинити и 
потполни податоци и не ја приложува пропишаната документација согласно членот 53 
ставови (3) и (4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 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 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) за прекршоците од став 1 на овој член.
(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
даночен обврзник  - трговец поединец и лице кое самостојно врши дејност за 
прекршоците од став 1 на овој член.
(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член на правното лице, може да му се изрече 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност  согласно 
Законот за прекршоците.
(6) За прекршоците од ставот (1) на овој член на трговец поединец и лице кое самостојно 
врши дејност, може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на 
професија, дејност или должност согласно Законот за прекршоците.“

Член 11
По членот 179-д се додава нов член 179 – ѓ кој гласи:
„ член 179 – ѓ
(1)За прекршоците 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 и прекршочни 
санкции ќе изрекува прекршочниот орган.
 (2)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 и прекршочни 
санкции ќе изрекува надлежен суд.
(3)Прекршочната постапка против одговорно лице во правно лице ќе ја води судот или 
прекршочниот орган, во зависност од тоа кој е надлежен за водење на прекршочната 
постапка за правното лице.“

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Северна Македонија’’.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 
ЗА   ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Со членoвите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од Предлог-законот за изменување и 
дополнување на Законот за даночна постапка, се врши усогласување на одредби од овој 
закон со Законот за прекршоците.
Со членот 12 се пропишува влегување во сила на Законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби на законот се меѓусебно поврзани и се однесуваат на 
истата правна работа од областа на даноците. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата од Законот за 
даночна постапка ќе се изврши усогласување на одредби од овој закон со Законот 
за прекршоците.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Прекршочен орган
Член 178-а

(1) Управа за јавни приходи е надлежна за водење на прекршочна постапка и за 
изрекување на прекршочни санкции за прекршоците пропишани со овој закон, Законот за 
данокот на добивка, Законот за персоналниот данок на доход, Законот за данокот на 
додадена вредност, Законот за регистрирање на готовинските плаќања, Законот за 
придонесите за задолжително социјално осигурување и Законот за игри на среќа и 
забавните игри.
(2) Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот 
текст:
Комисија за прекршоци), именувана од страна на директорот на Управата за јавни 
приходи.
(3) Комисијата за прекршоци е составена од овластени службени лица вработени во 
Управата за јавни приходи.
(4) Комисијата од ставот ( 2) на овој член е составена од три члена од кои:
-еден дипломиран правник со положен правосуден испит со работно искуство во својата 
област,
-еден член со висока стручна подготовка од областа на методологијата, оданочувањето 
или надворешната контрола со работно искуство во својата област и
-еден член со висока стручна подготовка со работно искуство во својата област.
(5) За Претседател на Комисијата за прекршоци од претходниот став може да биде 
именуван само дипломиран правник со положен правосуден испит.
(6) Освен членовите од став (4) на овој член, во Комисијата за прекршоци се именува и 
администратор на Комисијата за прекршоци кој ќе ги спроведува административно-
техничките работи.
(7) Членовите на Комисијата за прекршоци имаат свои заменици.
(8) Прекршочниот орган во прекршочна постапка одлучува и изрекува прекршочни 
санкции.
(9) Против решенијата на прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна санкција 
може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Забрзана постапка - постапка за издавање на прекршочен платен налог
Член 178 - г

(1) За сите прекршоци за кои е надлежна Управата за јавни приходи, даночните 
инспектори или други овластени лица (во натамошниот текст: овластени лица), при 
констатирање на прекршокот должни се на сторителот на прекршокот да му предложат 
постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за 
прекршочна постапка.
(2) Постапка за издавање на прекршочен платен налог е задолжителна.
(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, е должен да состави записник во кој 
ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје 
на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на 
дејствието и лицата затекнати на самото место, и да го понуди на сторителот на 
прекршокот/одговорното лице во правното лице или лице кое има писмено овластување 
дека има право да го потпише записникот, истиот да го потпише во знак на согласност.
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(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди 
лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со 
податоци од службена евиденција записникот го потпишува само овластеното лице.
(5) Ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на 
соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде прекршочен 
платен налог.
(6) Прекршочниот платен налог содржи: лично име, адреса и единствен матичен број на 
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно 
лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, 
правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање 
и правна поука.
(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да 
ја плати глобата изречена согласно став (6) на овој член во рок од осум дена од приемот 
на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.
(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член ќе плати 
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(9) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат 
трошоци на постапката.
(10) Сторителот којшто со заминувањето заради престој во странство би можел да го 
одбегне
плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со прекршочниот 
платен налог.
(11) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, овластеното 
лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за 
прекршоци.
(12) Органот надлежен за покренување на прекршочна постапка во случајот од ставот (5) 
на овој член може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за 
странец и возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но 
најдолго осум дена од денот на oдземањето.
(13) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни 
налози од ставот (5) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(14) Во евиденцијата од ставот (13) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(15) Личните податоци од ставот (14) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
(16) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот 
платен налог.

Постапка за едукација
Член 178-д

(1) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори неправилност во смисла на членот 38 
став (5) од Законот за даночна постапка, членот 64 од Законот за персоналниот данок на 
доход и членот 7 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, овластениот 
даночен службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со 
укажување истата да биде отстранета во рок од пет дена. Истовремено овластениот 
даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или 
субјектот каде што е утврдена неправилноста.
(2) Доколку носителот на платен промет за прв пат стори неправилност во смисла на 
членот 41 став (7) од Законот за данокот на додадена вредност, но неправилноста ја 
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отстрани во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок или овластениот даночен 
службеник ја констатира истата неправилност во рок од пет дена по истекот на 
пропишаниот рок од истиот член на овој закон, во тој случај овластениот даночен 
службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со 
укажување истата да биде отстранета во рок од пет дена. Истовремено овластениот 
даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или 
субјектот каде што е утврдена неправилноста.
(3) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори неправилност во смисла на членот 51 
став (10) од Законот за данокот на додадена вредност, но неправилноста ја отстрани во 
рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок или овластениот даночен службеник ја 
констатира истата неправилност во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок од 
истиот член на овој закон, во тој случај овластениот даночен службеник е должен да 
состави известување за констатираната неправилност со укажување истата да биде 
отстранета во рок од три дена. Истовремено овластениот даночен службеник му врачува 
покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена 
неправилноста.
(4) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува министерот за финансии.
(5) Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, во рокот од три 
дена од денот на констатираната неправилност.
(6) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или за повеќе субјекти.
(7) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација 
не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
(8) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната 
едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената 
неправилност.
(9) Доколку овластениот даночен службеник при спроведувањето на контролниот надзор 
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член, за констатираниот прекршок на сторителот на прекршокот му предлага постапка за 
порамнување.
(10) Управата за јавни приходи, води евиденција за спроведената едукација на начин 
пропишан од министерот за финансии.

Член 178-е
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши 
согласно Законот за прекршоците.

ДЕЛ ПЕТТИ
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 179
(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник – правно лице и трговец поединец за прекршок ако не учествува во 
утврдувањето на фактичката состојба согласно со членот 50 ставови (1), (2) и (3) од 
овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.
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(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може 
да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 
дена.

Член 179-а
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник – правно лице и трговец поединец за прекршок, ако:
1. не ги чува деловните книги и евиденции согласно со членот 48 став (1) од овој закон 
и
2. не пријави факти битни за оданочување согласно членот 49 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 150 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може 
да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 
дена.

Член 179-б
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник – правно лице и трговец поединец за прекршок, ако:
1. на барање на Управата за јавни приходи не ги дава сите потребни информации, не 
достави, или не достави на посочено место на увид и проверка на деловните книги и 
евиденции, деловната документација и други исправи согласно со членот 60 од овој 
закон;
2. не дозволи да се изврши увид на предмети, простории или земјиште, односно низ 
нив или преку нив да се помине заради увид (член 64 став(1));
3. не ги изврши работите од членот 97 став (3) на овој закон:
4. на инспекторот во постапката на контрола не му дава информации и книги, белешки, 
документи и деловна документација согласно со членот 99 од овој закон ;
5. ја оневозможува постапката на присилна наплата согласно со членот 137 став (7) од 
овој закон.
6. по извршениот попис на имотот истиот го отуѓи или оштети (член 136 ставови (1) и 
(2));
7. ја попречува постапката за попис на имот ( членови 137 и 138);
8. обврзникот за пресметка и уплата придонесите, односно исплатителот на плата кој 
нема да постапи согласно со решението со кое му е наложено при секоја исплата 
плата/пензија да уплаќа една третина од износот до целосно намирување на долгот за 
сметка на должникот (член 140 ставови (1) точка 1 и (2));
9. ја попречува постапката за заплена на попишан имот (членови 148 и 153) и
10. ја попречува постапката за јавна аукција (членови 151 и 155).”
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за дејствијата од ставот (1) точки 2,3,4 и 5 на овој член.
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може 
да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 
дена.
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Член 179-в
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник – правно лице и трговец поединец за прекршок, ако:
1. не поднесе пријава за регистрација согласно со членот 38 став (5) од овој закон и
2. не води деловни книги и евиденции согласно членот 45 (став 1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може 
да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 
дена.

Член 179-г
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
даночен обврзник – правно лице и трговец поединец за прекршок, ако во даночната 
пријава не внесува точни, вистинити и потполни податоци и не ја приложува 
пропишаната документација согласно членот 53 ставови (3) и (4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствието од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице и трговец поединец може 
да му се изрече забрана за вршење на дејност односно професија во траење од 30 
дена.


