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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.97 од 12.06.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 

13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 
84/12, 187/13 и 15/15), насловот пред членот 22 и членот 22 се менуваат и 

гласат: 
„Исполнување на даночна обврска и плаќање на даночен долг 

 
Член 22 

(1) Исполнување на даночна обврска преставува должност на даночниот 

обврзник под услови пропишани со овој закон или друг даночен закон. 
(2) Плаќање на даночен долг претставува должност на даночниот должник под 

услови пропишани со овој закон или друг даночен закон. 
(3) Одредбата за плаќање на даночен долг од ставот (2) на овој член, се 
применува и на обврската за плаќање на споредни даночни давачки, доколку со 

овој закон не е поинаку пропишано.“ 
 

Член 2 
Во член 44 ставот (5) се менува и гласи: 
„Даночен управен акт и даночен акт може да се достави и по електронски пат со 

пренос на податоци или документи преку информацискиот систем на Управата за 
јавни приходи или на последната пријавена адреса на електронска пошта на 

даночниот обврзник во Управата за јавни приходи.“ 
По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат: 
„(6) Доставата од ставот (5) на овој член, се врши со претходна согласност на 

даночниот обврзник. 
(7) Доставата од ставот (5) на овој член, се смета за извршена петтиот ден од 

денот на испраќањето на даночниот управен акт и даночниот акт по електронски 
пат.“ 
Ставот (6) станува став (8). 

 
Член 3 

Во членот 60 став (1) зборот „обврзник,“ се заменува со зборовите: „обврзник е 
должен“, а зборот „дадат“ се заменува со зборот „даде“. 
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 

„(7) На барање на Управата за јавни приходи даночниот обврзник или лицата од 
кои се бараат информации, се должни да обезбедат читливи и некриптирани 

податоци кои се наоѓаат во уред за складирање, медиум или се обезбедуваат 
согласно со членот 60-а од овој закон, како и да обезбедат корисничко име и 
лозинка за пристап до истите.“ 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9). 
 

Член 4 
Во членот 111-б став (1) зборовите: “даночниот обврзник“ се заменуваат со 

зборовите: “даночниот должник“. 
 

Член 5 

Во членот 111-г по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Управата за јавни приходи може во случај кога даночниот обврзник врши 

плаќање на даночниот долг во рокот одобрен за одложено плаќање, по негово 
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барање да го промени бројот на преостанатите рати, меѓутоа не повеќе од бројот 
на рати кој се одобрува согласно со ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 6 

Во членот 111-д став 1 зборовите: “Директорот на управата“ се заменува со 

зборот “Управата“, а зборовите: “даночниот обврзник“ се заменуваат со 
зборовите: “даночниот должник“. 

Во ставот (2) зборовите: “даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: 
“даночниот должник“. 

 

Член 7 
Во членот 111-ѓ зборовите: “даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: 

“даночниот должник“. 
 

Член 8 
По членот 111-ѓ се додава нов наслов и нов член 111-е, кој гласи: 
Замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг 

 
„Член 111-е 

Управата за јавни приходи на барање на даночниот обврзник, во рокот одобрен 
за одложено плаќање може да донесе одлука за замена на гаранцијата за 
обезбедување на плаќањето на даночниот долг по вид и висина, во согласност со 

членот 111-в од овој закон, соодветно на износот на преостанатиот одобрен 
даночен долг.“ 

 
Член 9 

Во членот 125 став (2) се менува и гласи: 

“Должник во присилна наплата е даночниот должник согласно со членот 18 од 
овој закон, кој должи данок или споредна даночна давачка за кои што започнала 

постапка за присилна наплата.“ 
 

Член 10 

Во членот 126 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Управата за јавни приходи може да започне присилна наплата кон едно или 

повеќе лица кои се даночен должник по одредбата од членот 18 од овој закон, за 
еден ист даночен долг.“ 

 

Член 11 
Насловот пред членот 128 се менува и гласи: 

“Запирање и прекинување на постапката за присилна наплата.“ 
 

Член 12 

Во членот 128 став (1) се менува и гласи: 
„(1) Присилната наплата мора да се запре, доколку е: 

1) поништен или повлечен даночниот управен акт; 
2) поништен даночниот долг; 
3) наплатен даночниот долг и 

4) е отворена стечајна постапка.“ 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Присилната наплата се прекинува, доколку е: 
1) поднесено барање за одлагање на даночниот долг со гаранција која ја 

обезбедува висината на долгот во целост или е одложен даночниот долг согласно 
со членот 111-д од овој закон и 
2) нецелисходно средството за присилна наплата.“ 
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Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 13 
Во членот 132 став (2) по зборот “решение“ се додаваат зборовите: “за даночните 
должници од членот 126 став (3) од овој закон“. 

 
Член 14 

Во член 135 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Решението за залог од ставот (1) на овој член и решението од ставот (3) на 
овој член со кое се врши упис на заложно право на недвижен имот како и 

барањето од ставот 
(5) на овој член, до надлежниот орган за водење на регистар на недвижности се 

доставуваат по електронски пат.“ 
 

Член 15 
Во член 138 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Барањето и доказот од ставот (1) на овој член, се доставуваат по 

електронски пат.“ 
 

Член 16 
Во член 139 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Барањето од ставот (1) на овој член, Управата за јавни приходи до 

надлежниот орган за водење на регистар на недвижности го доставува по 
електронски пат.“ 

 
Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


