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 ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот
данок на доход,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29
декември 2006 година.
Бр. 07-4946/1
29 декември 2006 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
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД
Член 1
Во Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република
Македонија” број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002,
44/2002, 96/2004, 120/2005 и 52/2006), во членот 6 точката 2-а се брише.
Точката 6 се менува и гласи:
“6) надоместок за службени патувања, за теренски додаток и одвоен живот од семејството
на вработени лица, во висина утврдена со општиот колективен договор на стопанството во
Република Македонија, односно во висина утврдена со прописите за органите на државната
управа;”.
По точката 6 се додава нова точка 6-а, која гласи:
“6-а) надоместоците на трошоците за користење на сопствен автомобил за потребите
на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи
автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно;”.
Точката 7 се менува и гласи:
“7) надоместокот за исхрана за вработените во стопанството, доколку исхраната не е
организирана во висина од 20% од просечната нето плата по работник во Република
Македонија исплатени во последните три месеца, односно за вработените во
нестопанството во висина утврдена според прописите за органите на државната управа, а
надоместокот на трошоците за превоз за вработените во стопанството до и од работа над
два километри во случај кога нема организиран превоз во висина на стварните трошоци
во јавниот сообраќај односно на вработените во нестопанството во висина утврдена
според прописите за органите на државната управа;”.
Во точката 12 по зборовите: “смрт на” се додаваат зборовите: “вработениот и на”.
Во точката 17 по зборот “осигурување” точката и запирката се заменуваат со запирка и
се додаваат зборовите: “доколку трошоците за осигурувањето се на товар на
осигуреникот”.
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Во точката 22 сврзникот “и” се брише и се додаваат зборовите: “во висина од две
просечни месечни нето плати по работник исплатени во Република Македонија во
последните три месеца”.
Во точката 23 по зборот “закон “ точката се заменува со сврзникот “и” и се додаваат
две нови точки 24 и 25, кои гласат:
“24) примени донации во согласност со Законот за донации и за спонзорства во јавните
дејности;
25) платите на вработените лица кај обврзникот кој е корисник на слободна економска
зона, односно на технолошка индустриска развојна зона, во висина од 50% за период од 5
години, од отпочнувањето на вршење на дејноста во зоната, под услови и постапка
утврдени со законот.
Член 2
Членот 12 се менува и гласи:
“Данокот на доход се плаќа по стапка од 10%.”
Член 3
Во членот 14-а точката 1 се менува и гласи:
“1) плати и надоместоци на трошоци од работен однос што се исплатени над износите
утврдени во членот 6 од овој закон и сите други надоместоци утврдени со Законот за
работните односи;”.
Во точката 5 зборот “надоместоци” се заменува со зборот “примања”.
Член 4
Во членот 15 точката 1 се менува и гласи:
“1) остварената бруто плата, бруто износот на надоместоци на трошоци од работен
однос што се исплатени над износите утврдени во членот 6 од овој закон и бруто износот
на сите други надоместоци утврдени со Законот за работните односи, намалени за
придонесите и личното ослободување;”.
Во точката 4 по бројот “4” се додава бројот “5”.
Точката 5 се менува и гласи:
“5) бруто платата и бруто износот на надоместоците на трошоци од работен однос на
странско физичко лице-нерезидент што ја остварува од работа кај резидент на Република
Македонија, што се исплатени над износите утврдени во членот 6 од овој закон и бруто
износот на сите други надоместоци утврдени со Законот за работни односи;”.
Точката 6 се менува и гласи:
“6) бруто платата и бруто износот на надоместоци на трошоци од работен однос што ја
остварува резидентот кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва
и меѓународни организации во Република Македонија, што се исплатени над износите
утврдени во членот 6 од овој закон и бруто износот на сите други надоместоци утврдени
со Законот за работни односи намалени за придонесите и личното ослободување;”.
Член 5
Во членот 15-а ставот 2 се брише.
Член 6
Во членот 29 зборовите: “физичко лице-трговец” се бришат, а по зборот “закон”
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “кои не се сметаат за трговци”.
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Член 7
Во членот 30-б зборовите: “сметководствени стандарди” се бришат.
Член 8
Членот 30-з се брише.
Член 9
Во членот 30-ѕ во точка 4 зборовите: “јубилејни награди и регрес за годишен одмор” се
бришат, а зборовите: “колективен договор на ниво на гранка, ако тоа не е регулирано со
грански договор”, се заменуваат со зборовите: “Општиот колективен договор за
стопанството на Република Македонија, односно”.
Точката 5 се менува и гласи:
“5) трошоците исплатени за користење на сопствен автомобил за потребите на
работодавачот од лицата во работен однос, се признаваат на товар на расходите во
даночниот биланс во висина од 50% од износот утврден во членот 6 точка 6-а на овој
закон;”.
Член 10
Членот 30-ј се брише.
Член 11
Членот 30-к се менува и гласи:
“На обврзникот му се намалува даночната основа за извршените вложувања во
материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства
(компјутерски софтвер и патенти ), за проширување на својата дејност, во висина од 30%
од извршените вложувања, со тоа што извршеното намалување не може да биде поголемо
од 50% од утврдената даночна основа за истиот даночен период.
Како вложувања во материјални и нематеријални средства не се сметаат вложувањата
во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника,
уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за
опремување на административните простории, освен вложувањата во патнички
автомобили во дејностите: изнајмување на возила (рент-а-кар), автотакси превозот,
возила за обука на возачи и специјални возила (погребални, брза помош, возила за помош
на пат и слично), за кои обврзникот има право на намалување на даночната основа во
висина на извршеното вложување, но не повеќе од висината на даночната основа за
истиот даночен период.
За остварување на правото на даночно намалување од ставовите 1 и 2 на овој член,
услов е обврзникот да не ги отуѓи или на друг начин ги пренесе средствата за период од
три години, почнувајќи од годината во која е извршено вложувањето.
Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже
дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од ставовите 1
и 2 на овој член и не ги отстапил основните средства, даночниот обврзник го губи
правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова
ослободување се наплатува во износ зголемен со камата пропишана за даноците што не се
платени во пропишаниот рок.
По исклучок од ставот 1 на овој член на обврзникот кој е должен согласно со членот 2
од Законот за регистрирање на готовински плаќања, да воведе и да користи одобрен
систем за регистрирање на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за
набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.
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Даночното ослободување од ставот 5 на овој член обврзникот може да го користи од
првиот нареден месец од тековната година од воведувањето во употреба на одобрениот
систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања до крајот на годината,
сразмерно на износот на вложените средства.
Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 6 на овој член не го искористи
до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.
Даночното ослободување од ставот 5 на овој член обврзникот го остврува со
одобрение од органот за јавни приходи, по поднесено писмено барање.”
Член 12
Во членот 31 став 5 точка 1 зборовите: “дејноста ја врши на тезга” се заменуваат со
зборовите: “врши трговска дејност од мал обем”.
Член 13
Во членот 49 зборовите: “износот од 50% од бруто дивидендите, односно приходите од
учество во добивката распределени на обврзникот” се заменуваат со зборовите: “бруто
дивидендите, односно приходите од учество во добивката распределени на обврзникот”.
Член 14
Во членот 50 ставот 10 се брише.
Член 15
Во членот 52 став 2 зборовите: “ревалоризираната вредност” се заменуваат со зборот
“вредноста”.
Член 16
Во членот 53 ставовите 1, 2 и 3 се бришат.
Во ставот 4 зборовите: “во сите случаи” се бришат.
Член 17
Членот 55-а се менува и гласи:
“Други приходи во смисла на овој закон се сите приходи кои не се сметаат за приходи
на физичките лица од членот 3 точки 1 до 8 на овој закон, не се изземени од оданочување
со одредбите од членот 6 на овој закон и не се оданочени по друг основ.
Основа за пресметување на данокот на приходите од ставот 1 на овој член е нето
приходот кој се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во
висина од 35%.
Како други приходи, во смисла на овој закон, се сметаат и приходите остварени со
стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок, доколку истите
не се оданочени со Законот за даноци на имот, а основа за пресметување на данокот
претставува пазарната вредност на денот на стекнувањето.
Под пазарна вредност од ставот 3 на овој член се подразбира вредноста на хартиите од
вредност и учеството во капиталот утврдена според податоците од Македонската берза за
хартии од вредност, доколку котираат на берзата, односно номиналната вредност на хартиите
од вредност и учеството во капиталот, за оние кои не котираат на берзата.
Обврзник на данокот на доход за другите приходи од ставот 3 на овој член е физичкото
лице кое се стекнува со хартии од вредност и учество во капиталот.”
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Член 18
Членот 56 се брише.
Член 19
Во членот 60 став 1 зборовите: “во регистар каса” се заменуваат со зборовите: “со
фискална апаратура”.
Член 20
Во членот 74 ставот 3 се брише.
Член 21
Во членот 76 ставот 2 се менува и гласи:
“Аконтацијата на данокот на доход на приходите од членот 75 на овој закон се
пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на стапката од членот 12 на
овој закон.”
Член 22
Членот 78 се брише.
Член 23
Членот 79 се брише.
Член 24
Членот 80 се брише.
Член 25
Членот 81 се брише.
Член 26
Членот 81-а се брише.
Член 27
Во членот 82 се додава нов став 2, кој гласи:
“Аконтациите на данокот на доход за приходите од ставот 1 на овој член се
пресметуваат по стапка од 10%.”
Член 28
Во членот 83 ставовите 2 и 3 се бришат.
Член 29
Во членот 83-а ставот 2 се брише.
Член 30
Во членот 84 зборовите: “со примена на стапка од 15%” се бришат.
Член 31
Во членот 85-а зборовите: “по стапка од 15%” се бришат.
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Член 32
По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:
“Член 87-а
Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на
персоналниот данок на доход утврден врз основа на неговата годишна даночна пријава
(образец “ПДД-ГДП”) во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на
донацијата , но не повеќе од 24.000 денари.”
Член 33
По членот 90 насловот “ЖАЛБА” се брише.
Член 34
Членот 91 се брише.
Член 35
Членот 92 се брише.
Член 36
Членот 93 се брише.
Член 37
По членот 93 насловот “Повторување на постапката” се менува и гласи: “Посебна
постапка за утврдување на данок”.
Член 38
Членот 94 се брише.
Член 39
Во членот 95 став 3 зборовите: “стапките што важат” се заменуваат со зборовите:
“стапката што важи”.
Член 40
Во членот 96 став 1 бројот “15” се заменува со бројот “12”, а бројот “15-а” се
заменуваат со бројот “15”.
Член 41
Членот 136 се брише.
Член 42
Насловот “Застареност” и членовите 142, 143 и 143-а се бришат.
По членот 143-а
насловот
“ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”

Член 43
“КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи:

Член 44
Во членот 144 воведната реченица се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 500
до 1.000 евра во денарска противвредност, ако:”.
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Ставот 2 се менува и гласи:
“За прекршоците од ставот 1 точки 3, 4, 8 и 9 на овој член покрај глобата на сторителот
на прекршокот ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на професија,
дејност или должност во траење од една до две години.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот на кој му е изречена глоба најмалку трипати во текот на
годината за прекршок од ставот 1 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од три до пет години.”
Член 45
Во членот 145 воведната реченица се менува и гласи:
“На обврзникот на данокот правно лице-исплатувач на приходи за сторен прекршок ќе
му се изрече глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност, ако:”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе му
се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.”
Член 46
Во членот 147 зборовите: “ќе се казни за прекршок со парична казна” се заменуваат со
зборовите: “ќе му се изрече глоба за сторен прекршок”.
Член 47
Членот 147-а се брише.
Член 48
Во членот 149 годината “2006” се заменува со годината “2008”.
Член 49
По исклучок на членовите 2 и 28 од овој закон, стапката на персоналниот данок на
доход за 2007 година изнесува 12 %.
Член 50
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.
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