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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

Број 11 - 1129/
12 март 2015 година

Скопје

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
       НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 176 став 5 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија во прилог Ви доставувам Предлог на автентично толкување на членовите 
28 и 51 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 112/14), што Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија го утврди на седницата одржана на 12 март 2015 година.

         Претседател на
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Законодавно-правната комисија,
 Светлана Јакимовска

                                                               ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на ________________ 
2015 година, даде

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
На членовите 28 и 51 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на 

Република Македонија“ број 112/14) 

Одредбата на членот 28 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 112/14), гласи:

 

Член 28

(1) Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од 
добивката од претходната година (реинвестирана добивка). 

(2) Под реинвестирана добивка од ставот (1) на овој член се подразбираат 
извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложу 
вањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во 
нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на деј- 
носта на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, 
теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и 
применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели. 

(3) Доколку даночниот обврзник го пренесе правото на сопственост на 
средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години 
од денот на нивното стекнување го должи данокот кој би го платил кога не би го 
користел ослободувањето од ставот (1) на овој член. 

(4) Доколку даночниот обврзник документирано не докаже дека даночното 
ослободување го искористил за вложувања во материјални средства (недвижности, 
постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за 
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проширување на дејноста го должи данокот кој би го платил кога не би го користел 
ослободувањето од ставот (1) на овој член.''

Одредбите од членот 28 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 112/14), треба да се толкуваат така што при утврдување 
на даночната основа за 2014 година, даночните обврзници имаат право на 
намалување на даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката 
од 2013 година во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во 
нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на 
дејноста на даночниот обврзник, освен за вложувања во патнички автомобили, мебел, 
теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и 
применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Одредбата од членот 51 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 112/14), гласи:

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 
година со утврдување на добивката за деловната 2014 година.

Одредбата од членот 51 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 112/14), треба да се толкува така што истата има влијание 
на толкувањето на одредбите од членот 28 од Законот, во насока дека при 
утврдување на даночната основа за 2014 година, даночните обврзници имаат право 
на намалување на даночната основа за износот на извршените вложувања од 
добивката од 2013 година во материјални средства (недвижности, постројки и опрeма) 
и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на 
дејноста на даночниот обврзник, освен за вложувања во патнички автомобили, мебел, 
теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и 
применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број ________________
________________ 2015 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
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Скопје МАКЕДОНИЈА, 
Трајко Вељаноски, с.р.

Образложение

Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 12 март 2015 година го разгледа Барањето за давање 
автентично толкување членовите 28 и 51 од Законот за данокот на добивка („Службен 
весник на Република Македонија“ број 112/14), поднесено од пратеникот Крсто 
Мукоски и оцени дека Барањето е оправдано. Поради ова, согласно членот 176 став 5 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија изготви Предлог на 
автентично толкување на членовите 28 и 51  од Законот за данокот на добивка.
                                                                                                                                                                                                                                                              

Пратеникот  Крсто Мукоски согласно членот 175 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија поднесе Барање за давање автентично толкување на 
членовите 28 и 51  од Законот за данокот на добивка.  

Во Барањето пратеникот Крсто Мукоски наведува дека согласно на членовите 
28 и 51 од Законот за данокот на добивка се бара да се даде автентично толкување од 
причина што во пракса се наметнало прашањето дали даночните обврзници имаат 
право на даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка за извршените 
вложувања во 2014 година од издвоената добивка од 2013 година. Имено со 
одредбите од членот 28 од Законот за данокот на добивка објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ број 112/14 е уредено правото на даночните обврзници за 
даночните ослободувања по основ на реинвестирана добивка. Конкретно во став 1 е 
пропишано дека даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања 
од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Понатаму во ставот 2 
од овој член е уредено дека под реинвестирана добивка се подразбираат извршените 
инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во 
материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства 
(компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, 
освен за вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни 
средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други 
вложувања кои служат за административни цели. Согласно ставот 3 од овој член 
доколку даночниот обврзник го пренесе правото на сопственост на средствата со кои 
се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот на 
нивното стекнување го должи данокот кој би го платил кога на би го користел 
ослободувањето од ставот 1 на овој член. Согласно ставот 4 од овој член, доколку 
даночен обврзник документирано не докаже дека даночното ослободување го 
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користел за вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и 
во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на 
дејноста го должи данокот кој би го платил кога не би го користел ослободувањето од 
ставот 1 на овој член. Во членот 51 од преодните и завршните одредби од Законот за 
данокот на добивка е утврдено дека овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се 
применува од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 
година. Од содржината на оваа одредба произлегува дека потребно е да се даде 
автентично толкување на членот 51, бидејќи има влијание на толкувањето на 
одредбите од членот 28 од Законот, во насока дека при утврдување на даночната 
основа за 2014 година, даночните обврзници имаат право на намалување на 
даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката од 2013 година 
во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални 
средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот 
обврзник, освен за вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио 
визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата 
уметност и други вложувања кои служат за административни цели. 

При утврдување на даночната основа за 2014 година, даночните обврзници 
имаат право на намалување на даночната основа за износот на извршените 
вложувања од добивката од 2013 година во материјални средства (недвижности, 
постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за 
проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен за вложувања во патнички 
автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела 
од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за 
административни цели.

Тргнувајќи од горенаведеното Комисијата оцени дека Барањето за давање на 
автентично толкување е оправдано и дека е потребно да се даде толкување на 
членовите 28 и 51  од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република 
Македонија“ број 112/14).


