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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, 154/15, 23/16, 35/18 и 18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.275/19) 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 предложените дополнувања на Законот, се предлага да се изврши намалување на 
казнена камата за помалку или повеќе платени јавни давачки од 0,03% на 0,015%  во 
период од стапување во сила на овој Закон до 31.03.2021 година.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени се поврзани со четврт сет економски мерки за 
ревиритализирање на економијата во услови на COVID - 19.

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

Се очекува предложеното дополнување на Законот за даночна постапка незначително да 
влијае 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 Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот 
за даночна постапка, по скратена постапка не е потребно обезбедување на финансиски 
средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти. 



V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОЧНА ПОСТАПКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со оглед на тоа што овој закон е поволен за даночните обврзници, а не се работи за 
обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република 
Северна Македонија се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 

ЗА 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, 35/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.275/19)  по членот 123 се додава нов наслов и нов член 123-а кои гласат:

„Посебни одредби за камата“

Член 123-а

По исклучок од член 123 став (1) од овој закон за износот на помалку или повеќе 

платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и 

наплатува камата во висина од 0,015%, за секој ден задоцнување.“

Член 2

Одредбите од член 123-а од овој закон ќе се применуваат од денот на влегувањето во 

сила на овој закон до 31 март 2021 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА 

Со членoт 1 од Предлогот на законот за дополнување на Законот за даночна 
постапка, се врши намалување на казнена камата за помалку или повеќе платени 
јавни давачки од 0,03% на 0,015% во периодот од стапување во сила на овој Закон 
до 31.03.2021 година.

Со членот 2 се пропишани преодни и завршни одредни во насока на периодот на 
траењето на одредбата од член 1 на овој закон. 

Со членот 3 се прошишува влегувањето во сила на овој закон. 

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 дополнувањата од Законот за даночна 
постапка ќе се намали казнената камата за помалку или повеќе платени јавни 
давачки од 0,03% на 0,015% во периодот од стапување во сила на овој Закон до 
31.03.2021 година.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

Општи одредби за каматата

Член 123

(1) На износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки 
освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,03% за секој ден 
задоцнување.

(2) На долгуваниот данок и споредната даночна давачка, каматата се пресметува 
почнувајќи од наредниот ден од денот на првобитната доспеаност.

(3) На износот на повеќе платен данок и споредни даночни давачки каматата се 
пресметува по истекот на рокот од 30 дена од денот на приемот на барањето за 
враќање


