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20160230662
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 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 ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на
додадена вредност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8
февруари 2016 година.
Бр. 08-853/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА
ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија” број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14,
15/15, 129/15 и 225/15), во членот 27-б став (3) зборовите: „ставот (1)” се заменуваат со
зборовите: „ставови (1) и (4)”.
Ставот (5) се менува и гласи:
„(5) По исклучок од ставот (2) на овој член за остварување на ослободувањето од
ставовите (1) точка 42 и (4) на овој член, увозникот на добрата поднесува барање до
Министерството за финансии.“
Во ставот (6) по зборовите: „точка 42“ се додаваат зборовите: „и став (4)“.
Член 2
Во членот 38-д по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци реден број на
уписот, број и датум на фактурата, повикувачки број на нарачката, даночен број на
примателот на прометот, име (назив) и адреса на примателот на прометот, опис на
инвестициското злато кое е предмет на промет (форма, количина, финост, како и тежина и
единица мерка кога предмет на промет е злато во форма на прачки и плочки, и земја на
потекло, име на валута и апоени кога предмет на промет е злато во форма на монети), име
и адреса на посредникот доколку прометот е извршен со посредување и износ на
надоместокот за прометот.
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(5) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води согласно со Законот за општата
управна постапка.“
Член 3
Во член 46 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.“
Член 4
Во член 47 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:
„(3) Формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност од
ставот (1) од овој член како и потребната документација за исполнетоста на условите од
ставот (1) ги пропишува министерот за финансии.
(4) Доказот за исполнување на условот од ставот (1) точка 3 на овој член, го прибавува
овластеното службено лице од Управата за јавни приходи кое е должно во рок од три дена
од денот на приемот на барањето да го побара доказот од надлежниот јавен орган.
(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побаран доказот за
исполнување на условот од ставот (1) точка 3 на овој член е должно да го достави
бараниот доказ во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Член 5
Во член 48 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност од
ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.“
Член 6
Во член 49 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Формата и содржината на барањата за враќање на данокот на додадена вредност од
ставот (1) од овој член ги пропишува министерот за финансии.“
Член 7
Членот 51-а се менува и гласи:
„Надлежниот даночен орган по пријавата за регистрација за данок на додадена
вредност или пријавата за отповикување на регистрацијата за данок на додадена вредност,
согласно со членот 51 ставови (6), (7) и (12) од овој закон донесува решение во рок од 15
дена од денот на поднесувањето на пријавата.“
Член 8
По членот 60-в се додава нов член 60-г, кој гласи:
„Член 60-г
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице во Управата за јавни приходи ако не го побара доказот по
службена должност во рокот утврден во членот 47 став (4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност му ќе се изрече на
овластеното службено лице од органот од кој е побаран доказот ако не го достави
бараниот доказ во рокот утврден во членот 47 став (5) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице на органот, ако не донесе решение во рокот утврден во членот
51-а од овој закон.
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(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 9
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат
согласно со законот по кој биле започнати.
Член 11
Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат
со започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка, согласно со членот
141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“
брoј 124/15).
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија.
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