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1. Со ОДЛУКАТА на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 
213/2007-0-0 од 30.01.2008 СЕ УКИНУВА член 62 став 1 во делот "и други 
лица“ од Законот за даночната постапка ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.13/2006). 
 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
 
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод инницијативата 
поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.213/2007 од 19 
декември 2007 година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред 
Судот основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.  
 
4. Судот на седницата утврди дека според член 62 од Законот Управата за 
јавни приходи може да побара од даночниот обврзник и од други лица да 
ги стават на увид деловните книги, евиденцијата, деловната документација 
и други исправи заради проверка. Притоа треба да се одреди дали 
побараните документи се битни за оданочување на лицето кое е повикано 
да ги става на увид или за оданочување на трети лица. 
 
Управата за јавни приходи може да побара исправите од ставот 1 на овој 
член, да бидат ставени на увид во нејзините службени простории или 
увидот да се изврши кај лицето кое е должно да ги стави на увид". 
 
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, 
извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија. 
 
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да 
бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
 
Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да 
имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно 
за граѓаните.  
 
Според член 1 од Законот за даночната постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/2006) со овој закон особено 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.  
 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 2 

Членот 2 од Законот, предвидува дека овој закон се применува на сите 
јавни приходи и на сите споредни даночни давачки што ги управува 
Управата за јавни приходи на Република Македонија. 
 
Односот на овој закон со другите закони е уреден во членот 3 од Законот, 
чии став 1 и став 4 се оспорени со иницијативата. Имено според ставот 1, 
oвој закон има предност пред другите даночни закони. Доколку со овој 
закон нешто не е уредено, важат одредбите на соодветните посебни 
даночни закони (став 2). При примената на овој закон, секој поим кој што 
не е дефиниран поинаку го има значењето што е дефинирано со други 
закони (став 3). Во однос на постапките уредени со овој закон, се 
применуваат одредбите од други закони по прашања што не се уредени 
поинаку со овој закон.(став 4)  
 
Во членот 4 од Законот, дадени се дефинициите, при што во точка 9 е 
определено дека даночен обврзник е оној кој што: 1) должи данок; 2) 
гарантира за данок; 3) треба да плати или наплати данок за сметка на 
трето лице; 4) треба да поднесе даночна пријава и/или даночно 
објаснување; 5) мора да води книги или записи, или 6) мора да исполнува 
други обврски кои што му се наложени со даночните закони.  
 
Според точката 10 од истиот член, даночен обврзник не е оној кој што 
треба да дава информации, да приложува документи, да предаде проценка 
или да дозволи пристап до имот и/или деловни простории во врска со 
даночна обврска на трето лице.  
 
Според точка 13 од овој член, припадници на исто семејство на даночниот 
обврзник во смисла на овој закон се сметаат лицата само ако припаѓаат во 
еден од следните меѓусебни односи: 1) брачниот другар; 2) роднини по 
права линија; 3) сватови по права линија; 4) браќа и сестри; 5) деца на 
браќата и сестрите; 6) сопружници на браќата и на сестрите и браќа и 
сестри на сопружниците; 7) браќа и сестри на родителите; 8) хранител и 
посвоител, и 9) лицата во смисла на потточките 1), 2), 3), 6) и 8) од оваа 
точка и тогаш кога оваа врска повеќе не постои.  
 
Поимот и содржината на даночно-правниот однос се определени во членот 
16 од Законот, според кој, даночно-правен однос е однос кој во даночната 
постапка ги опфаќа правата и обврските на Управата за јавни приходи од 
една страна и на даночниот обврзник од друга страна, при што особено се 
уредува исполнувањето на даночните обврски од страна на даночниот 
обврзник, како и правото на Управата за јавни приходи да бара 
исполнување на овие обврски.  
 
Во членот 17, се определени надлежностите на Управата за јавни приходи 
во даночната постапка. Па така Управата за јавни приходи во даночната 
постапка ги врши работите кои се однесуваат на водење на првостепена 
даночна постапка, водење регистар на даночни обврзници и даночни акти 
и на евиденција, откривање на даночни казниви дела и на нивни 
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извршители, водење на првостепена прекршочна постапка, како и други 
работи одредени со овој закон. 
 
Според членот 50 од Законот, даночниот обврзник мора да учествува во 
утврдувањето на фактичката состојба, така што своето учество го 
исполнува особено со изнесување на целосни и вистинити факти битни за 
оданочување и за тие свои тврдења треба да поднесе докази.  
 
Според членот 57 од Законот, Управата за јавни приходи ги користи сите 
доказни средства потребни за утврдување на фактите битни за 
оданочување, а особено: 1) собирање информации од даночниот обврзник 
и од други лица; 2) одредување вештаци; 3) прибавување на исправи и 
списи, и 4) излегување на увид.  
 
Според членот 58 од Законот, Управата за јавни приходи може да го 
повика даночниот обврзник во своите службени простории за појаснување 
на содржината на даночната пријава.  
 
Според членот 59 став1 од Законот, Управата за јавни приходи може да 
користи дополнителни информации. Според ставот 2 на истиот член, 
дополнителни информации од ставот 1 на овој член, се информации за 
факти утврдени во даночна постапка на трети лица, а кои би можеле да 
бидат значајни за други даночни постапки. Според ставот 3, во водењето 
на даночната постапка, Управата за јавни приходи може од даночниот 
обврзник да ги бара сите информации за неговото работење во земјата и 
во странство, за неговите активности и за изворите на средства за 
купување на деловен и личен имот.  
 
Според член 62 од Законот, Управата за јавни приходи може да побара од 
даночниот обврзник и од други лица да ги стават на увид деловните книги, 
евиденцијата, деловната документација и други исправи заради проверка. 
Притоа, треба да се одреди дали побараните документи се битни за 
оданочување на лицето кое што е повикано да ги стави на увид или за 
оданочувањето на трети лица. Управата за јавни приходи може да побара 
исправите од ставот 1 на овој член, да бидат ставени на увид во нејзините 
службени простории или увидот да се изврши кај лицето кое е должно да 
ги стави на увид. 
 
Од анализата на целината на Законот за даночната постапка произлегува 
дека даночниот - правен однос е помеѓу Управата за јавни приходи и 
даночниот обврзник и дека поради тоа сите обврски во даночната постапка 
поврзани со пријавувањето на фактите битни за оданочувањето и 
учеството во утврдувањето на фактичката состојба и поднесувањето на 
докази Законот ги предвидел првенствено како обврски на даночниот 
обврзник. Истовремено, Законот на Управата за јавни приходи и дал 
овластување да ги користи сите доказни средства потребни за утврдување 
на фактите битни за оданочување.  
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Од анализата на содржината на оспорениот член 62 од Законот, според 
Судот кој се оспорува во делот "и од други лица", произлегува дека со 
оваа оспорена одредба законодавецот предвидел обврска и други лица 
покрај даночниот обврзник, заради проверка да даваат на увид деловни 
книги, евиденција, деловна документација и други исправи, кои се битни 
за оданочување на даночниот обврзник. Со оваа одредба законодавецот, 
предвидува обврска давање на увид, односно давање на информации и 
према други лица, освен од даночниот обврзник, кои всушност не се 
учесници во даночно - правниот однос. Оттука, основано е тврдењето во 
иницијативата, дека кругот на овие лица е широк и неопределен, така што 
самата формулација на одредбата не може да се определи кои се всушност 
тие лица кои треба да ги стават на увид деловните книги итн., односно на 
тој начин да даваат информации.  
 
Според Судот, предвидувањето на ваквата обврска за трети лица кои 
воопшто не се учесници во даночно - правниот однос, односно кои 
воопшто не се засегнати со правниот однос на даночниот обврзник и 
Управата за јавни приходи создава правна несигурност на граѓаните и 
можност за арбитрерност, поради што оваа одредба во оспорениот дел не е 
во согласност со уставното начело на владеењето на правото од член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, како и уставно загарантираното право на 
почитување и заштита на приватноста на личниот и семејниот живот, на 
достоинството и угледот на секој граѓанин од член 25 од Уставот. 
 
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука.  
 
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р 
Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 
 
 
У.бр.213/2007  
30 јануари 2008 година  
С к о п ј е  
лк  
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Уставниот суд на Република Македонија  
д-р Трендафил Ивановски 


