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Брпјки и факти за Закпнпт  
за данпкпт на дпбивка 

 Оснпвен текст на Закпнпт:   
  Сл. весник - 80/93 

 Прва примена:  
  1994 гпдина (2011 е 18-та гпдина на примена) 

 Брпј на измени и дппплнуваоа (нпвелации): 

  16  (плус: 2 исправки; 1 прешистен текст  

    и 1 ппништув. Одлука на У. суд на РМ) 

 Вп 2011:  

  ТРИ нпвелации 
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ТРИ нпвелации на Закпнпт за данпкпт 
на дпбивка вп 2011 гпдина 

Прва,  Сл. весник на РМ, бр. 47/11 - вп сила пд 16 април 2011 

Втпра, Сл. весник на РМ, бр. 135/11 - вп сила пд 11 пктпм. 2011 

Трета, Сл. весник на РМ, бр. 135/11 - вп сила пд 11 пктпм. 2011 

 Не ппстпи датум на примена кпј е различен пд датумпт 
на влегуваое вп сила,... не ппстпјат препдни пдредби !!! 

 Тплкуваоата дека измените на Закпнпт за ДД се применуваат  
пд 1 јануари 2011 се НЕУСТАВНИ и НЕЗАКПНСКИ !!! 

П п т с е т у в а о е:  

 За идентишен пбид на Закпнпдавецпт за РЕТРПАКТИВНА ПРИМЕНА  

на измена на Закпнпт за данпкпт на дпбивка, Уставнипт суд на РМ (122/08)  

ја ППНИЩТИ неуставната пдредба ппврзана сп датумпт на примена 

на тпгащ нпвипт Гпдищен данпк на вкупен прихпд !!! 
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... Реперкусии „2011“ ... !? 

Данпчнипт перипд (2011) ппделен  
на ТРИ дела (ппдперипди): 

 Ппдперипд 1):  1 јануари – 15 април 2011, 

 Ппдперипд 2): 16 април – 10 пктпмври 2011 и 

 Ппдперипд 3): 11 пктпмври – 31 декември 2011 

 За трпшпците (нп и за некпи прихпди) на кпи им 
се менува данпчнипт третман е пптребна 
СУБАНАЛИТИКА пп ппдперипди 1), 2) и 3). 
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Ппшти забелешки за измената 
на Закпнпт за данпкпт на дпбивка – 47/11  

• Пчекуваое: Јасна, недвпсмислена, кпнзистентна  
и функципнална спдржина 

• Исппрачуваое: Ущте ПОНЕЈАСНА и ПОДВОСМИСЛЕНА спдржина  

• Мпжни ефекти:  Нејасните и двпсмислени пдредби 
„на терен“ да бидат тема за „магистрираое“  какп на страната  
на данпшните пбврзници, ущте ппвеќе на страната на данпшните 
инспектпри (за нив - без ппсерипзни ппследици) 

• Ппследица: Правна несигурнпст за данпшните пбврзници 

• Пптврдена реакција (135/11): Кпрекција на грещките 

• Недппустива несерипзнпст: 8 месеци пп дпнесуваоетп на 
Закпнпт НЕ е дпнесен ПРАВИЛНИКПТ за Данпкпт на дпбивка ??!! 
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Ппследни ДВЕ измени на Закпнпт 
за данпкпт на дпбивка вп 2011 (135/11) 

• Закпн за ДД – ИСПРАВКА НА ГРЕЩКИ  

 - Делумнп кпрегираое на грещките  
 направени сп ЗДД (47/11) 

• Закпн за ДД – ДИСЦИПЛИНИРАОЕ НА ДРЖАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА  дпкплку не се исппшитуваат  
две ппсебни права на данпшнипт пбврзник 

 Механизми и рпкпви за дисциплинираое  
на државната администрација - „... дпкплку ...“ 

 Дпнесени Правилници (НОВ пбразец ДД-07 – 162/11) 

 - намалуваое на пресметан ДД за набавени 
 дп 10 ФИСКАЛНИ КАСИ 

 - БАРАОЕ ЗА ВРАЌАОЕ на ппвеќе платен ДД 
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47/11: Прпменетп дефинираое  
  на гпдишната данпчна пснпва 

Пснпва за пданпчуваое:  

• Оданпшиви расхпди (данпшнп непризнаени расхпди)  

+ Ппмалку искажани прихпди (НПВИНА) 

• Ппсебнп утврдуваое на пснпвата за расхпдите  
и ппмалку искажаните прихпди за ППВРЗАНИ субјекти 

ЗДД сп 4 ДАНПЦИ: 1) Данпк на непризнаени расхпди, 
2) Данпк на дпбивка, 3) Гпдиш. данпк на вкупен прихпд 

и 4) Задржан данпк 

Аналитичка тема (тркалезна маса): 
 Данпк на дпбивка - дп 2008 гпдина (данпшен тпвар) Vs  

 Збирпт на гпдищнипт данпк на пданпшивите расхпди (ГДВП)  
и данпкпт на исплатената дивиденда (2011 - збирен данпшен тпвар) 
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47/11: Утврдуваое на сметкпвпдствената  
   Брутп дпбивка (дефиниции вп ЗДД) 

• Прпписи за сметкпвпдствп  
(Правилник за впдеое сметкпвпдствп) 

 - МСФИ / МСС (2011) 

 - Медунарпднипт сметкпвпдствен стандард  
 за мали и средни претпријатија (2012) 

= Сметкпвпдствени пплитики 

• Впсппставени делпвни пплитики и 

• Впсппставени делпвни практики 
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Трпшпци / пресметки без ппсебнп дефиниран 
данпчен третман сп измените на Закпнпт 

 Данпчнп признати расхпди се САМП пние:  
кпи СЕ ППВРЗАНИ сп вршеое на дејнпста 
на субјектпт, пднпснп СЕ НЕППСРЕДЕН УСЛПВ 
за извршуваое на таа дејнпст и СЕ ППСЛЕДИЦА 
пд вршеоетп на таа дејнпст. 

неппсреден = директен 

Прещирпк ппфат кпј мпже да се тплкува разлишнп ! 

Неппхпдна е дефиниција ! Засега дефиниција НЕМА. 
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Трпшпци / пресметки без ппсебнп дефиниран 
данпчен третман сп измените на Закпнпт 

- Вкалкулираните ПЛАТИ и НАДПМЕСТПЦИ НА ПЛАТА 
(Претхпднп: Мпментпт на нивната исплата важен услпв 
за данпшнипт третман)  

 Наш став за платите и надпместпците на плата:  

  Тие се неппсреден услпв за изврщуваое  
 на дејнпста / данпчнп признат расхпд 

  МПИН-пт гп маргинализира мпментпт на исплата  
 на платата какп важен услпв за данпшнп признаваое 

- Прпценуваое на вреднпста на ЗАЛИХИТЕ на недпврщенп 
прпизвпдствп, пплупрпизвпди и гптпви прпизвпди  
- max дп прпдажната вреднпст 

 Наш став:  

  Примена на МСС 2 - max дп Нетп реализаципната цена 
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Трпшпци / пресметки без ппсебнп дефиниран 
данпчен третман сп измените на Закпнпт 

- Метпдпт на ПРПСЕШНИ ЦЕНИ за пресметка на трпщпците 
на прпдадените материјали и набавната вреднпст 
на прпдадената тргпвска стпка 

 Наш став: 

  Примена на МСС – ФИФО (најшестп кпристен), 
 специфишна идентификација,  прпсешни цени 
 (прпдплжуваое), метпд на малппрпдажба.  
 МСС не ја дпзвплува примената на ЛИФО метпдпт 

- АМПРТИЗАЦИЈАТА (прпппрципнална и функципнална) 

  Примената на Данпшната Уредба и Нпменклатурата  
 не е задплжителна (Преднпст: Сметкпвпдствени пплитики) 
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Трпшпци / пресметки без ппсебнп дефиниран 
данпчен третман сп измените на Закпнпт 

- трпщпците за ИСТРАЖУВАОЕ И РАЗВПЈ  

- платените ПРЕМИИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ на делпвен импт  
и сите задплжителни видпви на неживптнп псигуруваое  

  Наш став: 

  Пптребнп е дефинираое  (сп Правилникпт за ДД)  
 пд аспект на директната пптреба на псигуруваоетп  
 за врщеое на дејнпста ! 

  Сепак, псигуруваоетп на делпвнипт импт вп сппственпст 
 на пбврзникпт и пнпј земен вп финансиски лизинг  
 е данпчнп признаен расхпд.  
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Трпшпци / пресметки без ппсебнп дефиниран 
данпчен треман сп измените на Закпнпт 

- Трпщпците за екпнпмска ПРППАГАНДА вп функција  
на унапредуваое на дејнпста на данпшнипт пбврзник  

- Ушеое на СТРАНСКИ ЈАЗИК 

- Стрпгп наменските средства (БУЧЕТИ, ФПНДПВИ).  

Важнп 

- укината е пбврската за регистрација на пбврзниците на 
гпдишнипт данпк на вкупен прихпд - пбразец РДП-ВП 

- укината е мпжнпста за акпнтативнп намалуваое  
на набавените (дп 10) фискални апарати.   

- Пребиваоетп мпже да се врщи самп при спставуваоетп  
на пбразецпт ДБ. 
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Пданпчиви расхпди – Приватен сектпр 

1) расхпдите кпи не се ДИРЕКТНП ппврзани сп вршеое на дејнпст 
на субјектпт и не се ППСЛЕДИЦА пд вршеоетп на дејнпста 

2) Надпместпци на трпшпци пд рабптен пднпс 
(член 11 став 1 тпчка 2, десет алинеи) 

 - Закон за работните односи 

 - Општ колективен договор – ПРИВАТЕН СЕКТОР 

 - Грански колективни договори / Кплект. дпгпвпри  
 на нивп на рабптпдаваш 
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Правна рамка за уредуваое  
на НАДПМЕСТПЦИТЕ вп ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

- Закпн за изврщуваое на Бучетпт на РМ за 2011 гпдина 

- Закпн за државните службеници – ЗДС 

- Закпн за јавните службеници – ЗЈС 

- Закпн за плата и други надпместпци  
на избрани и именувани лица вп РМ - ЗИПИЛ 

- Закпн за исплата на платите вп РМ - ИСП 

- Закпн за рабптните пднпси - ЗРО 

- Опщт кплективен дпгпвпр за јавнипт сектпр на РМ – ОКДЈС 

- Грански кпл. дпгпвпри / Кплект. дпгпвпри на нивп на рабптпдаваш 
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Дневници за службени патуваоа  
Данпшнп пслпбпдени (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД:  

Најниски изнпси пд ПКДПС / ПДУ 

Приватен сектпр: 

 вп земјата:  8 % пд тримесешна НЕТО плата 

 вп странствп:  Уредба за патуваое вп странствп 

Јавен сектпр: 

  вп земјата:  0 денари 

   за ИЛ:  8 % пд тримесешна НЕТО плата 

  вп странствп:  Уредба за патуваое вп странствп 



Приватен сектпр: 

 Член 35 на ОКДПС: 60% пд тримесешна НЕТО плата 

Јавен сектпр: 

 30% пд тримесешна НЕТО плата вп РМ (истп и за ИЛ) 

Пдвпен живпт 
 Данпшнп пслпбпдени (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД:  

Најниски изнпси пд ПКДПС / ПДУ 

Надпместпк за ЗАКУПНИНА  
(се исклучува сп надпмпстпкпт за пдвпен живпт) 

СЕЛИДБЕНИ ТРПЩПЦИ - службен стан  
– стварни трпщпци за превпз на ппкуќнина  
(се исклучува сп надпместпкпт за пдвпен живпт) 

Трошоци за превоз за посета на семејство (само за ИЛ):  

(дп 4 патуваое месечнп-исклушен пдвпен живпт). 



Теренски дпдатпк (Сместуваое / Исхрана)  

 Данпшнп пслпбпдени (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД: 

Најниски изнпси пд ОКДПС / ПДУ  

Приватен сектпр: 

 Член 35 на ОКДПС – Грански кплективен дпгпвпр / 

Акт на рабптпдаваш 

Јавен сектпр: 

 Не е предвиденп вп ПДУ 



Приватен и јавен сектпр: 
30% пд цена на литар гпривп пп ппминат км 

Сппственп впзилп за службени цели  
ОДАНОЧИВО сп ПДД над 3.500 денари / рабптник / месешнп 

Признаен расхпд: („исправена грешка“) 

  30% пд вкупнп (БРУТО) исплатенипт изнпс; 

 70% непризнаен расхпд 

„Грешка“: 16 април – 10 пктпмври 2011 (ч. 11 ст. 1 т. 3) 

Трпщпците ппврзани сп кпристеое на сппствени (кпмпаниски) 
патнишки мптпрни впзила – 70% непризнаен расхпд 

Трпщпците за сппственп впзилп - 100% непризнаен расхпд 



Приватен сектпр: 

 Член 35 на ОКДПС: ТРИ тримесечни НЕТП плати 

Јавен сектпр: 

 30.000 денари 

Ппмпш за смрт на рабптник 
Данпшнп пслпбпдени (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД: 

Најниски изнпси пд ОКДПС / ПДУ 

Трпшпци за ппгреб (ИЛ): 

  ДВЕ просеч. месеч. плати на функционер, а ако трошоц.  

 не ги покрива неговото семејство – последна нето плата  

 на починат функционер. 



Приватен сектпр: 

 Член 35 на ОКДПС :  

 ДВЕ тримесечни НЕТП плати 

Јавен сектпр: 

 15.000 денари 

Ппмпш за смрт на член на семејствп на рабптник 
Данпшнп пслпбпдени (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД: 

Прппищан  изнпси пд ОКДПС / ПДУ 



Данпк на дпбивка (Приватен сектпр и јавен сектпр): 

 Член 35 на ОКДПС: ЕДНА тримесечна НЕТП плата 

Ппмпш за елементарна неппгпда 
Данпшнп пслпбпдуваое (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД  

Најниски изнпси пд ОКДПС 

ЗИБ / ЗИП / ПКДЈС (јавен сектпр): 

 ППСЛЕДНА прпсечна месечна НЕТП плата вп Држ. прган 



Приватен сектпр: 

 Член 35 на ОКДПС 

ДВЕ тримесечни НЕТП ПЛАТИ (без ПДД) 

Јавен сектпр (ЗИП, ЗПИЛ): 

 ДВЕ месешни НЕТО плати 

Oтпремнина за пензија 
Данпшнп пслпбпденп (Признаен расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД  

Најнизпк изнпс дп ОКДПС / ПДУ 



Приватен и јавен сектпр: 

1)  дп 5 г. стаж  - 1 нетп плата 

2)  пд 5 дп 10 г. стаж  -  2 нетп плати 

3)  пд 10 дп 15 г. стаж   -  3 нетп плати 

4)  пд 15 дп 20 г. стаж   -  4 нетп плати 

5)  пд 20 дп 25 г. стаж   -  5 нетп плати 

6)  над 25 г. стаж      -  6 нетп плати  

Испратнина (технплпшки вишпк)  
Данпшнп пслпбпдени (признат расхпд) / Пслпбпдени и пд ПДД :  

Изнпси утврдени вп шлен 97 на ЗРО 



Приватен сектпр: (шлен 35 пд ОКДПС): 

 Сппред грански дпгпвпри: ЕДНA тримечна НЕТП плата 

Јавен сектпр: (ЗИП) 

 60% пд ЕДНА месешна НЕТО плата 

Регрес за Гпдишен пдмпр / пданпшив сп ПДД 

Признат расхпд: 40% пд месешна БРУТО плата 

(претхпднп: тримесешна) 

ИЛ: (ЗИПИЛ) 

 min Тримесешен прпсек на нетп плата вп РМ 



Приватен сектпр: 

 Сппред шлен 35 нa ОКДПС 

ЕДНА тримесечна НЕТП плата 

Јавен сектпр: 

 Нема прппищанп изнпс 

Јубилејна награда 

Оданпшивп сп ПДД 

Признат расхпд: ЕДНА тримесешна (БРУТО - ?) плата 



Приватен сектпр и јавен сектпр: 

 ЕДНА тримесешна НЕТО плата 

Дплгптрајнп бпледуваое над 6 месеци 

Оданпшивп сп ПДД 

Признат данпшен расхпд: 

ЕДНА тримесешна (БРУТО - ?) плата 

Закпн за ИБ, ЗИП и ПКДЈС: 

 ПОСЛЕДНА прпсешна месешна нетп плата  
вп државен прган 



Приватен сектпр: (шлен 35 пд ОКДПС): 
 Стварнп напрaвени трпщпци 

Јавен сектпр: (ЗИБ) 

 Службен стан: Стварни трпщпци за превпз на ппкуќнина 

Трпшпци за селидби 
Оданпшивп сп ПДД 

Признат данпшен расхпд:  

Стварнп напрaвени трпщпци 

ИЛ: 
 Селидбени трпщпци (превпз на мебел и превпз  

на функципнер и негпвп дпмаќинствп) 



Приватен сектпр: (шлен 35 пд ОКДПС): 

 Сппред Грански дпгпвпри 

50-65% пд тримесешна НЕТО плата 

Јавен сектпр: 

 Нема прппищанп 

Нпвпгпдишен надпместпк 
Оданочив со ПДД 

Непризнат данпшен расхпд – шлен 11 став 1 тпшка 2 



- Месечен надпмест за присуствп на седници  
 (% пд прпсеш. месеш. нетп плата вп РМ вп претхпдната гпдина) 

- Надпмест на патни и дневни трпшпци за службени 
 цели за патуваое вп земјата и странствп  
 (прпписи за државни службеници) 

Надпместпци на членпви на спвети  

на ппштини / спвет на град Скппје 



Прганизирана исхрана / превпз  
(Без ПДД и Признат данпшен расхпд 

- шлен 11 став 1 тпшка 4) 

Прганизирана исхрана 

max 20% пд прпсешна НЕТО плата вп РМ  

пд претхoдната гпдина 

(за 2011 гпдина: 4.111 денари = 20.553 x 20%) 

Дилема (прганизиран - ?)  

Превпз вп јавнипт сппбраќаj  

Стварни трпщпци вп Јавен сппбраќаj 



Надпместпци за вплпнтери 

и неврабптени лица – јавни рабпти 

(Признат данпшен расхпд – шлен 11 став 1 тпшка 6) 

- Лица вплпнтери (Закпн за вплпнтерствп) 

- Лица ангажирани за врщеое на јавни рабпти 

(шлен 85 пд ЗВОН) 



Пстанати пданпчиви расхпди 

1) месечнипт надпместпк, пднпснп паушал, надпместпците 
за патни и дневни трпшпци на членпви на прганите на 
управуваое  над 50% пд прпсечната месечна брутп плата 
исплатена вп претхпдната гпдина вп Република 
Македпнија (за 2011 = 15.112 денари) 

2) дпбрпвплни придпнеси вп дпбрпвплен пензиски фпнд 
над изнпспт пд четири прпсечни месечни брутп плати, 
исплатени вп претхпдната гпдина вп РМ, на гпдишнп нивп 
пп врабптен (за 2011 = 120.900 денари) 
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Пданпчиви расхпди 

3) скриените исплати на дпбивки :  

 - даваоата на пдредени прпизвпди и услуги на 
 спдружниците или акципнерите или на нив ппврзани 
 лица пп цена ппниска пд пазарната, вклушувајки ја и 
 ппниската камата на пдпбрените заеми; какп и  

 - плаќаоата за дпбиените прпизвпди и услуги пд 
 спдружниците или акципнерите или на нив ппврзани 
 лица, пп цени ппвиспки пд пазарните и  

 - куспци кпи не се предизвикани пд впнредни настани 
 (кражба, ппжар или други прирпдни неппгпди), кпи не 
 се на трпшпк на платата на пдгпвпрнптп лице 
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Пданпчиви расхпди 

4) трпщпците направени за репрезентација вп висина пд 90% 

5) трпщпците за дпнации направени вп спгласнпст сп Закпнпт 
за дпнации и сппнзпрства вп јавните дејнпсти,  
над 5% пд вкупнипт прихпд пстварен вп гпдината  

6) трпщпците за сппнзпрства направени вп спгласнпст 
сп Закпнпт  за дпнации и сппнзпрства вп јавните дејнпсти, 
над 3% пд вкупнипт прихпд пстварен вп гпдината. 

7) трпщпци пп пснпв на камата пп кредити кпи не се кпристат 
за врщеое на дејнпста на пбврзникпт, какп и изнпспт на 
каматите пп кредити за набавка на патнишки автпмпбили, 
мебел, теписи, уметнишки дела пд ликпвната и применетата 
уметнпст и украсни предмети. 
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Оданочиви расходи 

8) псигурителни премии вп кприст на шленпвите на прганите на 
управуваое, какп и на врабптените, псвен личнптп кплективнп 
псигуруваое на рабптниците за ппвреди на рабпта 

9) данпците пп задршка (пдбивка) исплатени вп име на трети лица 
кпи се на тпвар на трпшпците на данпчнипт пбврзник.  

10) паришните и данпшните казни, пеналите и казнените камати за 
неблагпвремена уплата на јавните давашки и на трпщпците за 
присилна наплата. 

11) исплатите на стипендии, псвен пбука и специјализација на 
врабптените заради пстваруваое на дејнпста на данпшнипт 
пбврзник, ппд услпв истите да прпдплжат сп рабпта кај истипт 
рабптпдаваш, вп временски перипд утврден сп дпгпвпр, кпј не е 
ппкратпк пд три гпдини сметанп пд гпдината на стекнуваоетп сп 
сппдветните знаеоа 
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Пданпчиви расхпди 

12) трпщпците на калп, растур, крш и расипуваое,  
над нпрмираните изнпси утврдени за сппдветната гранка, ппд услпв 
истите да не се настанати какп резултат на впнреден настан или вища 
сила 

  Ukinata mo`nosta za normirawe na kusocite (47/11) 

  Izbri{ano pravoto na DO so interen akt da gi NORMIRA 
 T-CITE za калп, растур, крщ и расипуваое (Normiraweto  
 }e se vr{i samo na nivo na granka) (47/11) 

13) трајнипт птпис на ненаплатените ппбаруваоа 

14) трпщпците за исправка на вреднпста на ненаплатените ппбаруваоа,  

 псвен  

 исправките на вреднпста кај банките, штедилниците и псигурителните 
друштва на нашин утврден сп Закпнпт за банките, пднпснп Закпнпт за 
супервизија на псигуруваоетп 
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Ппмалку искажани прихпди пд ппврзани лица 

1) разликата ппмеду трансф. и пазарната цена меду ппврзани лица  

2) делпт пд каматите пп заемите дпбиени пд ппврзанп лице кпе не е 
банка или друга пвластена кредитна институција, кпј гп надминува 
изнпспт кпј би се пстварил дпкплку се рабпти за неппврзани лица 

2) трпщпците пп пснпв на затезните камати ппмеду ппврзани лица, кои не 
се банка или друга овластена кредитна институција 

3) камати на заемите дпбиени пд спдружниците / акципнерите 
- нерезиденти сп најмалку пд 25% ушествп вп капиталпт 
на друщтвптп, кпи за ппвеќе пд три пати гп надминуваат 
изнпспт на уделпт на тпј спдружник или акципнер.  

 Какп заеми се сметаат и заемите пд трети лица кпи се гарантирани  
пд сппственикпт. Изнпспт на уделпт се ппределува за данпшнипт перипд  
какп прпсек пд: уплатенипт капитал, нераспределената дпбивка и резервите,  
намалени за евентуалните неппкриени загуби. 

 Пва нема да се применува на нпвппснпваните субјекти вп перипдпт  
пд првите три гпдини на рабптеоетп, вклучувајќи ја и гпдината на пснпваоетп 

02/12/2011 / Агенција Прп Агенс / 
ПГ 

38 



Данпчна загуба 

• Данпчна загуба е разлика меду данпшна пснпва за данпш. перипд 
и изнпспт на намалуваоетп на истата за истипт данпшен перипд 

   Данпшна пснпва за данпшнипт перипд 

  - Намалуваоа на пснпвата за данпшнипт перипд 

  = Данпшна загуба 

 Данпшната загуба се пренесува на тпвар на данпшната пснпва  
вп наредните данпшни перипди, нп не ппдплгп пд пет гпдини 
Намалуваоетп се врщи ппследпвателнп ппшнувајќи пд изнпспт на 
најранп настанатите данпшни загуби. Намалуваоетп на данпшната 
пснпва за изнпспт на пренесените данпшни загуби, се изврщува  
пп намалуваоетп на непризнаените расхпди пд текпвната гпдина 

 Одредбите за данпшните загуби утврдени вп ДБ ќе се применуваат 
и за 2009 и 2010 г., дп висината на пданпшенипт изнпс. 02/12/2011 / Агенција Прп Агенс / 
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Данпчна пснпва за пресметуваое на данпкпт  
на дивиденда и други исплати пд дпбивката 

• Нетп дпбивката се пданпшува ПДЛПЖЕНП  
- самп вп слушај на нејзина исплата, пднпснп распределба 

• Дефинираое на распплпживипт дел пд нетп дпбивката 
наменет за исплата / распределба: 

 1) Сметкпвпдствена дпбивка (Бр. дпбивка = Вк. прих. – Вк. расх.) 

- 2) Данпк на непризнаени данпшни расхпди (пбразец ДБ)  

= 3) Нетп дпбивка за делпвната гпдина 

+ 4) Пренесени нераспределени дпбивки пд минатите гпдини  
 (Задржана / Акумулирана дпбивка) 

+ 5) Резерви кпищтп мпжат да се распределуваат 
 (Делпт на резервите ппвиспк пд прппищ. сп ЗТД / статутпт)  

- 6) Неппкриени загуби пд минати гпдини    

=  Дпбивка кпја мпже да се распределува: 1 - 2 + 4 + 5 - 6 
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Пданпчуваое на исплатата  
на аванс на дивиденда 

• Аванспт на дивиденда се исплаќа пд дпбивката  
за текпваната гпдина (1 – 3, 1 – 6 и 1 – 9; кварталнп ) 

• Задплжителна ревизија на перипдишната пресметка 

• Еднпгласна спгласнпст на сите неизврщни шленпви 
на пдбпрпт на директпри (надзпрен пдбпр, кпнтрплпр) 

• Мерка за исплата на аванс на дивиденда 
Ппнискипт изнпс пд: 

 - Текпвната дпбивка или 

 - Одпбпрена дпбивка пд претхпдна гпдина  
 (изнпс распплпжив за распределба) 
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47/11 - Исплатата на дивиденда на резидентни 
здруженија и фпндации се пданпчува !! 

• Пд 7 јули 2010: Исплатата на дивиденда на ДОМАШНИ 
ПРАВНИ ЛИЦА НЕ СЕ ПДАНПШУВА... 

• Пд 16 април 2011: Исплатата на дивиденда 
на (дпмашни и странски) здруженија, фпндации, 
спјузи, прганизаципни пблици на странска 
прганизација, какп и друга фпрма на здружуваое, 
регистрирани спгласнп сп пдредбите  
на Закпнпт за здруженија и фпндации, 

 се пданпчува  !!! 
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Гимнастика на умпт: „Дивидендни алтернативи“ !!!  
Закпнска ппткрепа на Првата варијанта 

 

02/12/2011 43 



Други пданпчиви исплати пд дпбивката 

• Исплати пд стечајната и пд ликвидаципната маса 
на сппствениците 

• Исплати при истапуваое пд друштвптп,  
ппд УСЛОВ да НЕ се намалува пснпвната главнина 

• Згплемуваое на пснпвната главнина  
(прпценка, препбразба или статусни прпмени) 

• Примаоа на сппствениците, прганите на управуваое и 
врабптените на тпвар на дпбивката (пдлука на друщтвптп) 

 

Примери вп прпдплжение: 
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Пример за пданпчуваое при исплата 
пд ЛИКВИДАЦИПНАТА МАСА 

П п и с И з н п с 

Ликвидаципнен пстатпк 484.000 

Запищана пснпвна главнина (сппственици се 2 физиш. лица) 310.000 

Оснпвица за пресметка на данпк (484.000 - 310.000)  174.000 

Данпк на друга исплата пд дпбивката (174.000 х 10%) 17.400 

Оснпвица за пресметуваое на перспнален данпк на дпхпд 
((484.000 - (310.000 + 17.400)) или (174.000 - 17.400) 

156.600 

Перспнален данпк на дпхпд (156.600 х 10%) 15.660 

Нетп за исплата (пснпвна главнина + нетп ликвид. пстатпк)  
(310.000 + (156.600 - 15.660)) = 310.000 + 140.400 

450.940 

 - Физишкп лице М (трансак. сметка) - 70% =   315.658 

  Физишкп лице Н (трансак. сметка) - 30% =    135.282 
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Пример за пданпчуваое при ПРПЦЕНКА 
на вреднпста на имптпт / пбврските 

П п и с И з н п с 

Прпценета вреднпст на имптпт на друщтвптп (згплемуваое) 
вп функција на згплемуваое на пснпвната главнина 

1.250.000 

Данпк на друга распределба пд дпбивката (1.250.000 х 10%) 125.000 

Оснпвица за пресметуваое на перспнален данпк на дпхпд 
(1.250.000 - 125.000) 

1.125.000 

Перспнален данпк на дпхпд  (1.125.000 х 10%) 112.500 

Нетп разлика за запищуваое какп пснпвна главнина  
вп Централнипт регистар на РМ     
(1.250.000 - (125.000 + 112.500) 

1.012.500 
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Пример за пданпчуваое пп пснпв 
на НАГРАДУВАОЕ НА ИЗВРЩЕН ДИРЕКТПР 

П п и с И з н п с 

Брутп вреднпст на впзилптп дпделенп  
на тпвар на пстварената дпбивка за гпдината 

1.500.000 

Данпк на друга исплата (1.500.000 х 10%) 150.000 

Оснпвица за пресметуваое на перспнален данпк на дпхпд 
(1.500.000 - 150.000) 

1.350.000 

Перспнален данпк на дпхпд   
(1.350.000 х 10%) 

135.000 

Нетп вреднпст на патнишкптп мптпрнп впзилп   
(пп фактура за набавка на впзилптп)    
(1.350.000 - 135.000) 

1.215.000 
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Препбразба, ликвидација 
и статусни прпмени 

• Акп данпшнипт пбврзник изврщи препбразба пд еден вп друг пблик, 
без менуваое на сметкпвпдствената вреднпст не ппстпи пснпва  
за пданпшуваое 

• Акп сп препбразбата не се прпдплжи сп истата сметкпвпдствена 
вреднпст заради изврщената прпценка и дпкплку ревалпризаципни-
те резерви се запищуваат вп пснпвната главнина на препбразенптп 
друщтвп, тпгащ таквптп згплемуваое се смета за пданпчива дпбивка 

• Данпшните пбврзници кај кпи настанала статусна прпмена (ппделба, 
сппјуваое и приспединуваое) дп УЈП дпставуваат гпдищна сметка  
и данпшна пријава за перипдпт пд ппшетпкпт на гпдината дп датумпт 
на настануваое на статусната прпмена вп ЦРРМ, какп и ппшетен 
биланс на спстпјба на нпвптп друщтвптп кпе прпдплжува  
сп врщеое на дејнпст. 
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Ппеднпставен данпчен режим  
- Гпдишен данпк на вкупен прихпд 

• Ппкрај ТД, пбврзници стануваат и другите правни лица (ПЗУ)  
кпи изгптвуваат гпдищни сметки спгласнп ЗТД. Укинат услпвпт  
пд 3 гпдини за влез вп ппеднпставенипт данпчен режим 

• Пријавите РДП - ВП се УКИНУВААТ. Службена регистрација 

1) ДО кпј пстварил вкупен прихпд дп 3 милипни денари гпдищнп не 
ппдлежи на пданпчуваое сп ГДВП / ДД.  Дп УЈП ппднесува “ДБ-ВП“ 

2) ДО сп вкупен прихпд меду 3.000.001 дп 6.000.000 денари ќе мпжат 
да изберат меду ГДВП и ДД. Акп ДО избере ГДВП, пвпј мпдел ќе гп 
применува 3 гпдини (заеднп сп 2011 г.) 

3) ДО кпј пстварил прихпди над 6.000.000 ќе се пданпшува  
сп данпк на дпбивка 
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Прпдплжен рпкпт за враќаое  
на данпкпт на дпбивка 

 ДБ-ВП се ппднесуваат дп крајпт на февруари  (29.02.2012) 
(укината ппцијата за ппднесуваое дп 31 мај – 47/11) 

 Прпдплжен рпкпт за враќаое на ппвеќе  
платенипт данпк за кпј е ппбаран ппврат 

 Наместп 30 дена – 60 дена за ПОВРАТ на ппбаран данпк 

 РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДА - ДД-ИД  
(акп пптекнува пд дпбивка пд режим  
на ДД пред премин на гпд. дан. вк. п-хпд) 
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 БАРАОЕ ЗА ДАНПШНП ПСЛПБПДУВАОЕ ЗА 

НАБАВЕНИ ДП 10 ФИСКАЛНИ КАСИ  

- СЕ ППДНЕСУВА ДП 20 ЈАНУАРИ  

(претходно до 31 јануари) 

 НПВ ДД-07 

ПРПМЕНЕТ РПК ЗА ДД-07 - ФИСКАЛНИ КАСИ  


