
 

 
   

 

 

КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОГ – РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ ТЕКСТОТ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

 

 

Согласно објавениот текст на предложените измени на Законот за данокот на добивка, 

објавени на порталот ener.gov.mk, Стопанската комора за информатички и 

комуникациски технологии – МАСИТ, смета дека предложените измени се движат во 

линија на дополнително отежнување на бизнис околностите за работа на компаниите од 

ИКТ секторот, во насока на дополнително финансиско оптоварување.  

 

I. МАСИТ стои на ставот дека во измените на овој закон треба да се побара 

намалување на данокот на добивка од 10% на 3%. 

Согласно истиот став, МАСИТ смета дека ИКТ индустријата треба да има повластен 

однос во врска со измената на Законот за данок на добивка, односно ИКТ заедницата 

смета дека во насока на најзасегната индустрија со даночното зголемување, со оваа 

измена треба да доживее повластена стапка, од 10% на 3% за плаќање на данокот на 

добивка. 

Со цел да укажеме на членовите од предлог измената на Законот за данокот на добивка, 

извршивме финансиско – правна анализа на текстот, кој во целост ги застапува ставовите 

и мислењата на компаниите од ИКТ секторот во државата. 

ПРЕДЛОГ: 

Сметаме дека треба да се додаде содржина на член 2, во кој ќе се направи 

изделување на ИКТ индустријата, односно, во насока на субвенционирање на ИКТ 

индустријата, ќе се направи стапка со повластување за ИКТ индустријата и 

компаниите регистрирани во областа ќе имаат обврска за плаќање на данокот на 

добивка од 3%. 

 

II. Бришење на предлогот за повторно воведување на Номенклатурата на 

средствата за амортизација за непризнаени расходи 

 

Со менувањето на член 9 од постојниот закон, односно додавањето на текстот од предлог 

членот 9а, се врши повторно актуелизирање на Номенклатурата на средствата за 

амортизација за непризнаени расходи. Светски принцип за работа по ова прашање е 

следење на стандарди, меѓутоа законодавецот смета дека соодветната Номенклатура, 

пропишана од Владата е подобар начин за пресметување на амортизацијата, односно 

отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства. Во врска со 

додавањето на член 9а став 2, сметаме дека новото решение во однос на Номенклатурата 

на средствата за амортизација за непризнаени расходи е назадно во однос на сегашното. 

Компаниите во вршењето на својата дејност имаат потреба од различни основни 

средства и тие најдобро знаат колкав период е потребен за обнова на сопствените 

основни средства. 

 



 

 
   

СТАВ: МАСИТ стои на ставот дека повторното воведување на Номенклатурата на 

средствата за амортизација за непризнаени расходи, ќе претставува назадување на 

целиот процес. 

ПРЕДЛОГ: 

МАСИТ стои на ставот дека актуелните начини, преку следење на светските 

стандарди за пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на 

материјалните и нематеријалните средства. 

 

III. Воведување на институт донација во образование 

Во текстот на актуелниот закон, после текстот на Член 30, се додава Член 30а – целта 

е уредување на правото на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски 

субјекти, да му се намали пресметаниот данок на добивка за износот на дадената 

донација, но најмногу до 50% од пресметаниот данок врз основа на ваучер издаден од 

Агенцијата за млади и спорт.  

Се предлага за целите на искористување на ова право, обврзникот да достави до 

Управата за јавни приходи барање за даночно ослободување за дадената донација. По 

добивањето на потврда од Управата за јавни приходи по поднесеното барање, 

обврзникот ќе треба до Управата да достави  известување за извршена донација, по што 

ќе може да го користи правото на даночно  ослободување. Исто така се предлага 

обврзникот да го користи споменатото даночно ослободување доколку донира најмногу 

во еден спортски субјект од секој вид на спорт. Во однос на користењето на даночното 

ослободување, се предлага обврзникот да има право на намалување на месечните 

аконтации во висина од дадената донација, но најмногу до 50% од износот на месечните 

аконтации на данокот на добивка. 

СТАВ: МАСИТ стои на ставот дека ослободувањето кое се воведува со овој закон, не 

треба да важи само за спортот, туку треба да биде проширен и на институт донација во 

образование, како јавно добро.  

ПРЕДЛОГ: 

Предлогот е да се интервенира во членот 30 од Закон за данок од добивка, додавајќи 

нов член, по аналогија на трошоците за донации и спонзорства во спортот, 

воведувајќи различни категории на образовни институции и соодветен процент на 

намалување на пресметаниот данок. 

Во Законот за данок од добивка се додава член 30-г кој гласи: 

 - На обврзникот кој донирал финансиски средства во образовна институција – 

средно стручно училиште, кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува 

пресметаниот данок за износот на дадената донација, но најмногу до 50% од 

пресметаниот данок 

- На обврзникот кој донирал финансиски средства во образовна институција – 

средна општа гимназија, кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува 

пресметаниот данок за износот на дадената донација, но најмногу до 40% од 

пресметаниот данок 



 

 
   

- На обврзникот кој донирал финансиски средства во високо образовна 

институција, кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот 

данок за износот на дадената донација, но најмногу до 40% од пресметаниот данок 

- На обврзникот кој донирал финансиски средства во други образовни институции, 

кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок за 

износот на дадената донација, но најмногу до 35% од пресметаниот данок 

 

IV. Покривање на загубите од акумулираните добивки остварени во периодот од 

2009 до 2013 година, како ретроградно даночење на компаниите 

 

Во врска член 48 од актуелниот текст на законот, а во врска со додавањето на член 

48-а, кој се однесува на исплатата на дивиденда последователно, од 2009-2013 година, 

поради светската криза се донесе решение со кое компаниите беа ослободени од 

плаќање на данок на добивка. Притоа, се плаќаше само Данок на Добивка на 

непризнаени расходи. Сметаме дека треба да остане дека ова ослободување треба да 

остане како такво, а не да се бара сега ретроградно плаќање на данокот на добивка. 

СТАВ: МАСИТ стои на ставот дека исплатите на акумулираните добивки, заедно со 

предложената измена за покривање на загубите од акумулираните добивки остварени во 

периодот од 2009 до 2013 година, на кои сега им се наметнува обврската да пресметаат 

и платат данок на добивка е ретроградна мерка за даночење од државата, со која се 

ставаат компаниите во многу неповолна позиција.  

Потсетуваме дека оваа мерка беше донесена поради светската економска криза и 

ретроградното внесување на истата е истоветна со казнување на амбицијата на 

компаниите да напредуваат. 

ПРЕДЛОГ: 

МАСИТ предлага да се стават компаниите и нивниот развој во прв план и да се 

исклучи ИКТ секторот од обврската согласно предлог членот 48-а, како решение на 

законодавецот, оценето како неповолно од бизнис секторот.  

 

Согласно посоченото финансиско негативно влијание од предложените измени и 

неможноста за нивна реална примена, Стопанската комора за информатички и 

комуникациски технологии – МАСИТ Ви предлага одржување на работна средба и/или 

спроведување на дополнителни консултации во рамки на кои заеднички ќе утврдиме 

решение кое ќе ги исполнува целите на предлагачот на законот, а истите ќе бидат во 

интерес на бизнис секторот и сите останати засегнати страни. 

 

Со почит, 

Александра Чавдаревска 

Правник, Стопанска Комора за информатички  

и комуникациски технологии – МАСИТ 

Контакти: aleksandra.chavdarevska@masit.org.mk / 078360570 
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