
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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА РЕГИС-ТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на
готовински плаќања,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни
2003 година.

Бр. 07-2984/1
24 јуни 2003 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања (мСлужбен весник на Република

Македонијам бр. 31/2001), во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:
мФискална сметка се издава на купувачот на доброто, односно на корисникот на услугата

во моментот на предавањето и плаќањето на доброто, односно на извршувањето и
плаќањето на услугата.м

Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
мОбврската да се воведе и користи одобрен фискален систем на опрема за регистрирање

на готовински плаќања, не се однесува на:
- даночните обврзници кои данокот од доход за приходите од вршење на дејност го плаќаат

според паушално утврден нето приход, освен таксистите;
- лицата кои не се трговци за прометот на непреработено и сопствено земјоделско

производство што го вршат на тезги на пазари, како и надвор од пазарите;
- физичките лица кои издаваат под закуп станбен или деловен простор и
- лицата кои вршат дејност во објекти што се наоѓаат во населени места со број на жи-

тели под 300 луѓе и кои се сместени во високопланински и тешко достапни места со исклучок
на туристички места.м
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_Член 3
Во членот 11 став 3 по зборот мкористењем се додаваат зборовите: медна илим.
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
мДаночниот обврзник е должен да води книга за дневни финансиски извештаи.
Формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи од ставот 4 на овој

член ја пропишува министерот за финансии.м

Член 4
Во членот 12 став 2 зборот мзаверенам се заменува со зборот мзавереним.

Член 5
Во членот 13 зборовите: м10.000 ДЕМм се заменуваат со зборовите: м5.000 ЕВРАм.

Член 6
Во членот 18 зборовите: мМинистерот за финансиим се заменуваат со зборовите:

мДиректорот на Управата за јавни приходим.
Член 7

По членот 20 се додаваат два нови члена 20-а и 20-б, кои гласат:
мЧлен 20-а

Управата за јавни приходи, врши инспекциски надзор над спроведувањето и примената на
овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Управата за јавни приходи врши инспекциски надзор преку даночните инспектори, согласно
со Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, даночниот инспектор утврди дека
даночниот обврзник не вовел и не користи одобрен фискален систем на опрема за
регистрирање на готовински плаќања, односно прометот од продажбата на добра или
прометот на услуги не го регистрира преку фискалниот систем на опрема, со решение ќе му
наложи утврдените незаконитости да ги отстрани во определен рок.

Доколку даночниот обврзник во рокот определен со решението во став 3 на овој член, не ги
отстрани утврдените незаконитости, даночниот инспектор, до отстранувањето на
незаконитостите привремено ќе го затвори објектот на даночниот обврзник.

Против решението од став 3 на овој член, даночниот обврзник може да изјави жалба до
министерот за финансии.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 20-б
Доколку инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор констатира дека даночниот

обврзник сторил прекршок според одредбите на овој закон ќе поднесе барање за поведување
на прекршочна постапка.м

Член 8
Во членот 21 став 1 износот м250.000,00м се заменува со износот м150.000,00м.
По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:
м6) не води книга за дневни финансиски извештаи (член 11 став 4);м
Точките 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 7), 8), 9) и 10).

Член 9
Во членот 22 став 1 по зборот мдејностм се додаваат зборовите: мво траење од шест

месеци до една годинам.
Во ставот 2 по зборот мдолжностм се додаваат зборовите: мво траење од шест месеци до

една годинам.
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Член 10
Во членот 23 зборовите. м3.000,00 до 10.000,00м се заменуваат со зборовите: м1.000,00

до 5.000,00м.

Член 11
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

мЧлен 23-а
За прекршок од член 21 став 1 точки 1 и 2 на овој закон, од страна на инспекторот, ќе се

казни со парична казна на самото место:
- даночниот обврзник-правното лице во износ од 50.000,00 денари; -
одговорното лице кај правното лице, во износ од 5.000,00 денари и -
даночен обврзник-физичко лице во износ од 500,00 денари.
Ако сторителот на прекршокот не ја плати казната од став 1 на овој член органот за јавни

приходи поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.м

Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во мСлужбен весник на Република

Македонијам.
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