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Каковхаоссеправиоколуобврскитешто
гиимамеситезадагизадржимеуверенијата
засметководителииовластенисметководи
тели.
Простонеможамдагоразберамверојат
носвесниотхаоснаодредениколегикоикако
данесакаатдобронанашатаструка.Ште
таташтосенанесувазажалќеимапоголеми
последиципоситенас,амазажалистатае
предизвиканаоднесовесниколегикоикакода
не сакаат да ја прочитаат законската регу
лативаиосноватапокојасмерегистрирани
воИнститутот.Сештоможесегадасенаправиесамодасепредизвика
уштепоголемаштетаизатворањенаИнститутотиакоетоацелта
наиститетогашсумсигурендекаеоправданметодотврзоснованатоа
какодосегафункционираат.
ЗабилокаквапроменанаЗаконотпостоипроцедуразадаистиотбиде
сменетипроменитезажалдокрајотна2017годинасеневозможни.
ПаоттамуколегикакоидаодлучитеРафајловскиКонсалтингсоце
локупниот интегритет ќе застане позади Вас зошто ние сме професи
оналнииценимеисклучивопрофесионалностзоштосамотакасметаме
деканашатаструкаќедојдедовистинскотоместокоештоиприпаѓана
секадевосветот,азаистотониеќеморадасеизбориме.
Да продолжиме најпрофесионално, онака како што знаеме. Во бројот
10насписаниетоРепрезентќезапочнемесоревалоризацијатананедвиж
ностите, постројките и опремата согласно МСС 16, па ќе продолжиме
соевиденцијазанабавкаипродажбанастокииуслугивотрговијатана
големоимало.
Одобластанаданоцитеќезборувамезаданочнатајна,префактурира
њенапрометиодаспектнаДДВто,какоизапрооднитеставки.
Заделовнотоправоќезборувамезаобврскитенатрговцитеидистри
бутеритесогласноЗаконотзазаштитанапотрошувачите.
Вечнатаобластплатиинадоместоциќејаобработувамесотемата
зафинансискапомошзаисполнувањеназаконскатаобврсказаисплатана
минималнаплата.
Негизабораваменитуосигурителнитекомпаниисопресметкатана
маргината на солвентност во осигурувањето како и буџетските корис
ницизакоизборувамезаевидентирањенаматеријалнитесредствавопод
готовкаинивноставањевоупотреба.
Иуштееднаш,онакакакоштозавременацелотонаше27годишно
постоењеипрофесионалноработиме:
ВеповикувамдагипосетитеобукитезаКонтинуиранотоПрофесио
налноУсовршувањезадагозадржитеВашетоуверениезасметководител
илиовластенсметководител,какобиможелесотоадаисполнитесамо
делодобврскитепропишанисоЗаконотзавршењенасметководствени
работидонесенодСобраниетонаРепубликаМакедонија.
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РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

НА НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
СОГЛАСНО МСС 16
Вера РАФАЈЛОВСКА
Средните и големите друштва, согласно член 469, став 1,
точка 2 од Законот за трговските друштва, имаат обврска сметководството да го водат во согласност со усвоените Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување, објавени во
Правилникот за водење сметководство ("Службен Весник на
РМ", број 159/09 и 164/10).
Овие друштва, по почетното признавање, недвижностите,
постројките и опремата, во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема може да ги вреднуваат според:
• Трошочен модел, односно модел на набавна вредност; или
• Модел на ревалоризација.
МСС 16 дава слобода, друштвото со општ акт за сметководствени политики да одлучи кој модел ќе го примени.
Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди објави измени на МСС 16 заради усогласувањата со објавените
нови стандарди како и заради усогласувањата со изменетите
стандарди.
Меѓутоа, овие измени кај нас сè уште не се објавени, односно прифатени.
Напомена: Малите и микро друштва кои го применуваат Одделот 17 од МСФИ за МСЕ, недвижностите, постројките и опремата по нивното почетно признавање можат да ги вреднуваат
само според трошочниот модел, односно моделот на набавна
вредност. Повеќе за Оддел 17 види во списанието Репрезент
број 9/17, под наслов "Недвижности, постројки и опрема, согласно Оддел 17 од МСФИ за МСЕ".

I

Во овој напис Ви даваме упатства со практични примери за
вреднувањето на недвижностите, постројките и опремата по
нивното почетно признавање како средства според моделот
на ревалоризација согласно МСС 16.
Во написот не е користен терминот "депрецијација", како
што е во МСС 16, туку "амортизација", бидејќи во практиката
вообичаено се користи терминот "амортизација".
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017

С

поред точката 31 од МСС
16, по приз на ва ње то како сред ство, оп ре де ле на
ставка од недвижности, постројки
и опрема, чија објективна вредност
може веродостојно да се измери,
треба да се евидентира по ревало ри зи ра на та вред ност, ко ја ја
претставува нејзината објективна
вредност на датумот на ревалоризацијата, намалена за последователната акумулирана амортизација
и последователната акумулирана
загуба поради обезвреднување.
Според дефиницијата:
Објективна вредност е
износот за кој средството
може да биде разменето,
или об врската под ми рена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу
страни доволно информирани и спремни своеволно
да ја прифатат трансакцијата.
Објективна вредност на земјиште и градежни објекти, вообичаено е нивната пазарна вредност
утврдена со проценка, од страна
на професионално квалификувани проценители (овластени проценители), по правило врз основа
на податоци од активен пазар.
Ако не постои доказ за пазарна
вредност од активен пазар, поради
специфичната природа на ставката
од недвижности, постројки и опрема и поради тоа што ставката ретко
се продава, освен како дел од кон3

Сметководство

тинуираноработење,можеобјективнатавредностда
сепроценикористејќиприходенпристапилипристап
заснованназаменаврзоснованаамортизиранана
бавнавредност.
Споредприходниотпристап,објективната(фер)
вредностнасредствотоесегашнатавредностнаид
нитепаричнитековикоиќесеостваратодсредството.
Споредпристапотзаснованназамена,објектив
ната(фер)вредностнасредствотосепроценуваврз
основанатрошоцитекоикупувачотбигиималзана
бавкатаилиизградбатаназаменетиотдел,усогласен
созастареностанасредството.
Напомена: ОдборотзаМеѓународниСметковод
ствениСтандардиимаобјавеноновМСФИ13Мере
њенаобјективнатавредност,вокојседефинирани
ситепостапкизавреднувањенасредстватаспоред
пазарниотпристап,приходниотпристапитрошковниот
пристап.МСФИ13сеприменуваод2013година.Ако
друштвотогопримениМСФИ13,објективнатавред
ностнанедвижноститетребадајаутврдиспоредовој
стандард,анеспоредМСС16.
КајнасМСФИ13нееобјавен,односносеуштене
еприфатен.
Кај нас до сега, па и во иднина, објективната
вредностнанедвижностите,постројкитеиопрема
тасеутврдувасопроценкаодстрананаовластен
проценител.
Честосепоставувапрашањето:
Ког а треб а да се врши рев ал ор из ац ија
(проценка) на недвижностите, постројките
иопремата?
Вопрактикатасеслучува,друштватадагоизберат
моделотнаревалоризацијазанедвижностите,и/или
постројкитеи/илиопремата,исклучивозарадикорист,
например:даприкажатзголеменисредстваизголе
менаглавнина(вкупенкапитал)илипакдагопокријат
минусниотизноснакапиталот,бидејќиакумулираната
загубаимепоголемаодвкупниоткапитал.
Меѓутоа,применатанамоделотнаревалоризација
имадругозначење,атоаесредстватадасеприкажат
понивнатаобјективнавредност,врзоснованаверо
достојнидокази.
Имено, друштвото треба да донесе сметковод
ственаполитиказадагоприменимоделотнарева
лоризација:
• Когаимазначајнипроменинапазарнатавред
ностнанедвижностите,постројкитеиопремата
воодноснасметководственатавредност;
4

• Когапазарнитеценичестосеменуваат;и
• Акостанувазборзазначителнаинфлација.
Далитребасекојагодинадасеврширева
лоризација(проценка)?
Споредточката34одМСС16,зачестеностана
ревалоризациите(проценките),зависиодпромените
наобјективнатавредностнаставкатаоднедвижности,
постројкииопремакојасеревалоризира.
Кога објективната вредност на ревалоризирано
то средство материјално се разликува од неговата
сметководственавредност,потребнаепонатамошна
ревалоризација.
Тоa значи, доколку некои ставки на недвиж
ности,постројкииопремаимаатзначајниичести
променинаобјективнатавредност,ќебидепотреб
нодасевршигодишноревалоризација,односно
дасевршигодишнопроценка.
Ако промените на објективната вредност се
материјалнонезначајни,доволноедасевршире
валоризација,односнопроценканасекои3(три)
или5(пет)години.
Дали може да се врши ревалоризација на
едносредство?
Одговороте:Не,доколкувогрупатаимаидруги
средства.Замоделотнаревалоризацијазначајно
етоаштодруштвотоморадагопримениовојмодел
нацелатагрупанасредства,задасеобезбедиед
наквовреднувањенаситесредстваодгрупата,ане
мешавина на набавни вредности и ревалоризирани
вредности.
Споредточката37одМСС16,примеринагрупи
насредствасе:
• Земјиште,
• Земјиштеизгради,
• Машини,
• Бродови,
• Авиони
• Моторнивозила,
• Мебелиинвентар,и
• Канцеларискаопрема.
Но, друштвото може да донесе сметководствена
политика, за една група на средства да го примени
моделотнаревалоризација(например,заземјиште
и згради), а за друга група, односно други групи на
средствадагоприменитрошочниотмодел,односно
моделотнанабавнавредност(например,заситеос
танатигрупинаматеријалнисредства).
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I

ПО СТА ПКИ НА РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИЈА

Сметководствените постапки или методите за ефектите од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата се уредени во точката 35 од МСС 16.
Имено, пропишани се две постапки со акумулираната амортизација и тоа според:
а) Првата, повторно се искажува пропорционално на бруто сметководствената вредност на
средството, така што сметководствената
вредност на средството по ревалоризацијата
е еднаква на ревалоризираниот износ. Овој
метод често се користи кога средството се
ревалоризира со примена на индекс за определување на неговата замена врз основа на
амортизирана набавна вредност, и
б) Втората, се елиминира на товар на бруто
сметководствената вредност на средството
и нето износот повторно се искажува според
ревалоризираниот износ на средството.
Според првата постапка под точката а), ревалоризацијата се врши со пропорционално зголемување - индексација на набавната вредност и акумулираната амортизација, а разликата се евидентира како ревалоризациони
резерви. Оваа постапка често се нарекува: Постапка на
ревалоризација на бруто сметководствена вредност.
Според втората постапка под точката б), ревалоризацијата се врши со целосно исклучување на
акумулираната амортизација на товар на бруто сметководствената вредност. Оваа постапка се нарекува:
Постапка на ревалоризација на нето сметководствена вредност. Според МСС 16 оваа постапка
често се користи за згради.
Според наше мислење, оваа постапка е најсоодветна за средства кои се ревалоризираат, но кои не се
амортизираат (на пример, земјишта, како и за средства на кои нема да се пресметува амортизација, бидејќи ќе се прекласифицираат како средства наменети
за продажба согласно МСФИ 5 - Нетековни средства
кои се чуваат за продажба и прекинати работења).
1

ПО СТА ПКА НА РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИЈА НА
БРУ ТО СМЕТ КО ВОД СТВЕ НА ВРЕД НОСТ

Во продолжение дадени се примери за сметководствено евидентирање на ефектот од ревалоризацијата на недвижности, постројки и опрема според
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постапката на бруто сметководствена вредност која
најчесто се користи.
1.1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА
НА РЕВАЛОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА

Ако со ревалоризацијата (проценката), вредноста е поголема од нето сметководствената вредност,
според т.н. постапка на бруто сметководствената
вредност, зголемувањето (ефектот) од ревалоризацијата се распределува со коефициент и тоа: на набавната вредност, на акумулираната амортизација и
дел во ревалоризациони резерви.
Пример 1:

Ревалоризација на недвижности
кога вредноста се зголемува

1. Друштвото А има во сопственост
деловна зграда и земјиште под зграда
и истите ги вреднува по моделот на
ревалоризација
2. Според Извештајот од овластен проценител,
проценетата вредност е за:
• Деловната зграда .......................... 18.000.000
• Земјиштето под зграда.................... 1.950.000
3. До денот на проценката пресметана
е амортизација и состојбата во
сметководството е следна за:
• Деловната зграда
- Набавна вредност ...................... 16.000.000
- Акумулирана амортизација .......(1.000.000)
Сметководствена вредност
(нето) ........................................ 15.000.000
• Земјиште под зграда
- Набавна вредност ........................ 1.500.000

Пресметка на ефектот од ревалоризација
на деловната зграда
1. Вкупен ефект од ревалоризација (проценка):
18.000.000 - 15.000.000 = 3.000.000
2. Коефициент (индекс) на ревалоризација:
Проценета вредност
Сметководствена вредност

1

(18.000.000 : 15.000.000) - 1 = 0,2
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3. Ефект од ревалоризација на:
• Набавна вредност .............................. 3.200.000
(16.000.000 х 0,2)
• Акумулирана амортизација................... 200.000
(1.000.000 х 0,2)
• Ревалоризациони резерви................. 3.000.000
(3.200.000 - 200.000)
4. Одложени даночни обврски ..................... 300.000
(3.000.000 х 10%)
Пресметканаефектотодревалоризација
наземјиштето
1. Коефициент (индекс) на ревалоризација ...... 0,3
(1.950.000 : 1.500.000) - 1
2. Ефект од ревалоризација ....................... 450.000
(1.500.000 х 0,3)
3. Одложени даночни обврски ....................... 45.000
(450.000 х 10%)
Врз основа на податоците во Пример1, Друштвото
Аза ефектот од ревалоризацијата (проценката), ќе ги
спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

0110 -

Административни згради .....3.200.000
0191 - Акумулирана
амортизација ..............................200.000
9302 - Ревалоризациони резерви
- деловна зграда ......................3.000.000
За ревалоризација (проценка)
на деловна зграда
01002 - Земјиште под
деловна зграда........................450.000
9301 - Ревалоризациони резерви
- земјиште ...................................450.000
За ревалоризација (проценка)
на земјиште
9302 - Ревалоризациони резерви
- деловна зграда .....................300.000
9301 - Ревалоризациони резерви
- земјиште ..................................45.000
289 Одложени даночни
обврски ........................................345.000
За одложени даночни обврски
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Во врска со Пример1, ги добивме следниве појаснувања:
• Ефектот од ревалоризацијата е евидентиран
директно на сметката 0110 за деловната зграда
и директно на сметката 01002 за земјиштето.
Друштвото може да отвори посебни аналитички
сметки на кои ќе го евидентира зголемувањето,
односно намалувањето на вредноста врз основа
на ревалоризацијата (на пример: за деловната
зграда на сметката 01101, а за земјиштето на
сметката 010021).
• Ревалоризационите резерви се евидентирани на
посебни сметки, односно за секое средство за кое
се однесуваат.
• Книжењата за одложените даночни обврски се
дадени согласно барањата на МСС 1, МСС 16 и
МСС 12, а особено заради составување на Извештајот за останата сеопфатна добивка.
• За одложените даночни обврски види во точката
IV во овој напис.
1.2. НАМ АЛ УВ АЊ ЕНАВРЕДН ОСТ А
НАРЕВ АЛ ОР ИЗ ИР АН ИСРЕДС ТВА

Во точката40од МСС 16, за намалувањето на
вредноста на ревалоризираното средство е пропишано:
"Ако сметководствената вредност на
средството е намалена како резултат на
ревалоризација, намалувањето треба да
биде признаено во добивката или загубата
како расход. Меѓутоа, намалувањето треба
да биде признаено во останатиот Извеш
тај за сеопфатна добивка до висината на
било кое кредитно салдо што постои во
ревалоризационите вишоци во однос на тоа
средство... "
Со други зборови, ако проценетата вредност на
средството е намалена до висината на ревалоризационите резерви, во тој случај истите треба да се
намалат или исклучат.
Ако проценетата вредност е помала од сметководствената вредност, во тој случај треба да се признае
расход.
Кога вредноста на ревалоризираното средство е
намалена, за обезвреднувањето, односно загубата,
согласно точките65и 66од МСС 16 се постапува
на следниов начин:
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а) Обезвреднувањето на средството се признава
во согласност со МСС 36 - Обезвреднување на
средства (на пример, оштетување на средствата
или намалено користење);
б) Отписот на средствата ако се расходуваат или
отуѓат се признава во согласност со МСС 16;
в) Надоместоците од трети лица за средства кои
се обезвреднети, изгубени или не се користат
се вклучуваат во приходи кога ќе бидат наплативи;
г) Набавната вредност или цената на чинење на
средствата кои се реконструираат, поправаат,
набавуваат или се изградат, како замена се
признава во согласност со МСС 16.
За утврдување на намалената вредност на средствата согласно МСС 36, како критериум се користи
проценетата вредност која може да се поврати, т.н.
над ом естл ив а вредн ост, ко ја прет ста ву ва не то
продажна вредност или употребна вредност на средството, во зависност од тоа која од овие две вредности
е поголема.
Нето продажна вредност е вредност која може
да се добие со продажба на средствата, намалена за
трошоците на продажба.
Употребнавредносте сегашна вредност на проценетите идни нето парични текови, кои се очекуваат
од континуирано користење на средството и од продажбата на крајот на неговиот корисен век.
Вообичаено, постапката за утврдување на загуба,
заради обезвреднување на вредноста на средствата,
најчесто се спроведува кога не се врши ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата, односно
кога се применува трошочниот модел, односно моделот на набавна вредност.
Меѓутоа и во случај кога се применува моделот на
ревалоризација за недвижностите, постројките и опремата, може да дојде до ситуација, обезвреднувањето
да се спроведе согласно МСС 36.
Тоа се случува ако трошоците за продажба (такси,
огласувања, трошоци за адвокати и други трошоци
кои се однесуваат на продажбата на тоа средство)
претставуваат значајни износи.
Во однос на вреднувањето на ревалоризираните
средства, постои разлика кога со ревалоризацијата
вредноста се зголемува, а кога со ревалоризацијата
вредноста се намалува.
Според МСС 16 ревалоризацијата на поголема
вредност е објективна (фер) вредност на средството,
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додека ревалоризацијата на помала вредност согласно МСС 36 е објективна вредност намалена за трошоци за продажба, односно пазарна вредност намалена
за трошоци за продажба. Оваа спротивност е заради
тоа, што во МСС 16 се применува начелото на неограничено работење, а во МСС 36 се применува начелото
на продажна вредност. Но, за среќа, во најголем број
на случаи трошоците за продажба не се значајни, па
можат да се занемарат.
Намалувањето на вредноста на ревалоризирано
средство треба да се подели на два дела:
• Намалување на вредноста на товар на ревалоризационите резерви;
• Намалување на вредноста под нето сметководствената вредност.
Кога се намалува вредноста на претходно ревалоризирано средство на товар на ревалоризацијата,
потребно е да се примени индекс на намалување на
ревалоризацијата, кој се разликува од претходно прикажаниот во Пример1. Пресметката на индексот се
врши со следнава формула:
Индексна
намалувањена
ревалоризација

Пример2:

=

Намалувањена
ревалоризација
Нетовредностод
ревалоризација

Ревалоризацијананедвижности
когавредностасенамалува

1. Друштвото А има деловна зграда:
• Набавна вредност ......................... 10.000.000
• Зголемена со ревалоризација ........ 6.000.000
Ревалоризирана набавна
вредност.................................... 16.000.000
• Акумулирана амортизација ............ 7.500.000
• Зголемена со ревалоризација ........ 4.500.000
Ревалоризирана
акумулирана
амортизација ............................ 12.000.000
2. Ревалоризациони резерви................. 1.350.000
3. Одложени даночни обврски.................. 150.000
4. Надоместливата вредност
на денот на проценката е .................. 3.100.000
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Пресметканаиндексзанамалување
наревалоризацијата
1. Набавна вредност (нето) .................... 2.500.000
(10.000.000 - 7.500.000)
2. Нето вредност од
ревалоризацијата ................................. 1.500.000
(6.000.000 - 4.500.000)
3. Вкупно ревалоризирана вредност ...... 4.000.000
(2.500.000 + 1.500.000)
4. Надоместливата вредност
(нова проценка) ..................................... 3.100.000
5. Намалување на ревалоризација ............. 900.000
(4.000.000 - 3.100.000)
Индексна
намалувањена =
ревалоризација

900.000
1.500.000

= 0,60

Пресметканаефектотоднамалување
наревалоризација
1. Ефект од намалување
на ревалоризација:
• Набавнавредност .............................. 3.600.000
 (6.000.000х0,60)
• Aкумулиранаамортизација................ 2.700.000
 (4.500.000х0,60)
• Ревалоризационирезерви.................... 810.000
 (1.350.000х0,60)
2. Одложени даночни обврски ....................... 90.000
(150.000х 0,60)
ВрзоснованаподатоцитевоПример2,Друштвото
Азанамалувањетонаревалоризиранатавредностза
деловнатазградаќегиспроведеследниве:
КНИЖЕЊА:

0110- Административнизгради .....3.600.000
0191- Акумулирана
амортизација ...........................2.700.000
9302- Ревалоризационирезерви
-деловназграда .........................810.000
289- Одложениданочниобврски ........90.000
За ревалоризација (проценка)
- намалена вредност на деловна зграда
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1.3. ЗГО ЛЕ МУ ВА ЊЕ НА ВРЕД НОС ТА НА
РЕ ВА ЛО РИ ЗИ РА НО СРЕД СТВО ЧИЈА
ВРЕД НОСТ ПРЕТ ХОД НО Е НА МА ЛЕНА

Воточката 39 одМСС16епропишано:
"Кога сметководствената вредност на
средството е зголемена како резултат на
ревалоризација, зголемувањето треба да биде
признаено во останатиот Извештај за сеопфатна добивка и акумулиран во главнината,
под наслов ревалоризациони вишоци. Меѓутоа,
зголемувањето треба да биде признаено како
приход во висина која што го анулира ревaлоризационото намалување на истото средство
кое претходно било признаено во добивката
или загубата како расход"
Содругизборови,акоревалоризираната(проценетата)вредностнасредствотоепоголемаодсметководственатавредност,којапретходнобиланамалена,
најнапредтребадасепризнаеприходвовисиназа
којаеискн
 иженрасходвоБилансотнауспехвопретходенпресметковенпериод.
Пример3:

Ревалоризацијанапостројки
когавредностаезголемена,
апретходнобиланамалена

1. ДруштвотоАпостројкитегивреднува
помоделнаревалоризација
2. Во2016годинаспоредИзвештајотод
овластенпроценител,проценетата
вредностнапостројкитее .................... 240.000
3. Доденотнапроценкатапресметана
еамортизацијаисостојбатаво
сметководствотоеследна:
• Набавнавредност .............................. 400.000
• Акумулиранаамортизација .............(100.000)
Сметководствена вредност
(нето) .............................................. 300.000
4. Во2016годинадруштвото
немаревалоризационирезерви...................... 0
5. Во2017годинанаправенае
новапроценкаиспоред
Извештајотодовластениот
проценителпроценетата
вредностнапостројкитее .................... 280.000
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6. До денот на проценката пресметана
е амортизација и состојба во
сметководството е следна:
• Набавна вредност .............................. 400.000
• Акумулирана амортизација .............(120.000)
• Вредносно усогласување...................(80.000)
Сметководственавредност....... 200.000

Според податоците во Пример3,во2016година
направена е следнава:
Пресметканаефектотодревалоризација
напостројкиво2016година
1. Вкупенефектод
ревалоризација(загуба).......................... -60.000
(240.000 - 300.000)
2. Коефициент(индекс)на
ревалоризацијата............................................ 0,2
(240.000 : 300.000) - 1
3. Намалувањена:
• Набавна вредност (обезвреднување).... 80.000
(400.000 х 0,2)
• Акумулирана амортизација:.................... 20.000
(100.000 х 0,2)
Врз основа на податоците во Пример3, Друштвото
Аќе ги спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

Во 2016 година
0192 - Акумулирана амортизација
- постројка..................................20.000
4511 - Вредносно усогласување
(обезвреднување на
постројки) ...................................60.000
0182 - Вредносно усогласување
(обезвреднување на
постројки) ......................................80.000
Заревалоризација(проценка)
-намаленавредностнапостројки

Според податоците во Пример3,во2017 година
направена е следнава:
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Пресметканаефектотодревалоризација
напостројкиво2017година
1. Вкупенефектнаревалоризација............ 80.000
(280.000 - 200.000)
2. Коефициент(индекс)наревалоризација...... 0,4
(280.000 : 200.000) - 1
3. Ефектодревалоризација(зголемување)на:
• Набавна вредност ................................... 48.000
(320.000 x 0,4) - 80.000
• Акумулирана амортизација..................... 48.000
(120.000 x 0,4)
4. Одложениданочниобврски......................... 2.000
(20.000 x 10%)
Врз основа на податоците во Пример3,Друштвото
А, во 2017 година ќе ги спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

Во 2017 година
0182 - Вредносно усогласување
(обезвреднување)
на постројки ...............................80.000
012 Постројки ...................................48.000
0192 - Акумулирана
амортизација (постројки) ............ 48.000
7511 - Приходи од вредносно
усогласување на постројки ..........60.000
9303 - Ревaлоризациони резерви
- постројки .....................................20.000
Заревалоризација(проценка)
-зголеменавредностнапостројки
9303 - Ревaлоризациони
резерви за постројки ...................2.000
289 - Одложени даночни обврски ...............2.000
Заодложениданочниобврски

Во врска со Пример3, ги даваме следниве појаснувања:
• Пример 3 во практиката ретко би се случил,
односно секоја година да се врши проценка на
средствата, заради значителни отстапувања на
проценетите вредности. Меѓутоа, целта беше
да се прикаже на кој начин се надоместува расходот, кој во претходен пресметковен период е
прикажан во Билансот на успех, заради обезвреднувањето, бидејќи проценетата вредност е под
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набавната сметководствена вредност. Со оглед
на тоа што со новата проценка во 2017 година е
зголемена вредноста, најнапред е прикажан приход во износ од 60.000, а остатокот е евидентиран
како ревaлоризациони резерви за постројки.
• За одложените даночни обврски види во точка IV
во овој напис.
2

ПО СТА ПКА НА РЕВAЛО РИ ЗА ЦИЈА НА
НЕ ТО СМЕТ КО ВОД СТВЕ НА ВРЕД НОСТ

Другата сметководствена постапка, односно постапката на ревалоризација на нето сметководствена
вредност, согласно точката 35 под б) од МСС16, се
спроведува на тој начин, што целиот износ на акумулираната амортизација се исклучува на товар на бруто
сметководствената вредност и нето сметководствената вредност е ревaлоризираната вредност, односно
вредноста од проценката.
Оваа постапка е поедноставена, но како што претходно кажавме најдобро е да се примени за средства
кои не се амортизираат.
Во продолжение даден е Пример 4, за ревалоризација според постапка на нето сметководствена
вредност. Податоците се исти како во Пример 1, бидејќи целта е да се прикаже која е разликата меѓу овие
две постапки при ревалоризација на недвижности.
Пример 4:

Ревалоризација на недвижности
кога вредноста се зголемува

1. Друштвото А за ревалоризацијата
на деловната зграда и земјиштето
под зграда ја применува постапката
на нето сметководствена вредност
2. Според Извештајот од овластен проценител,
проценетата вредност е за:
• Деловната зграда .......................... 18.000.000
• Земјиштето под зграда.................... 1.950.000
3. До денот на проценката пресметана
е амортизација и состојбата во
сметководството е следна за:
• Деловната зграда
- Набавна вредност ...................... 16.000.000
- Акумулирана амортизација .......(1.000.000)
Сметководствена вредност
(нето) ........................................ 15.000.000
• Земјиште под зграда
- Набавна вредност ........................ 1.500.000
10

Пресметка
1. Ефект од ревалоризација
на деловна зграда ................................. 3.000.000
(18.000.000 - 15.000.000)
2. Ефект од ревалоризација
на земјиште.............................................. 450.000
(1.950.000 - 1.500.000)
Врз основа на податоците во Пример 4, Друштвото
А, ќе ги спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

0191 - Акумулирана амортизација
- деловна зграда ..................1.000.000
0110 - Административни згради .....3.000.000
0110 - Административни згради ........1.000.000
9302 - Ревaлоризациони резерви
- деловна зграда ......................3.000.000
За ревaлоризација (проценка)
на деловна зграда
01002 - Земјиште под
градежен објект .......................450.000
9301 - Ревалоризациони резерви
- земјиште ...................................450.000
За ревалоризација (проценка)
на земјиште под зграда
9302 - Ревaлоризациони резерви
- деловна зграда .....................300.000
9301 - Ревaлоризациони резерви
- земјиште ..................................45.000
289 Одложени даночни обврски ......345.000
За одложени даночни обврски

Во врска со Пример 4, ги добивме следниве појаснувања:
• Вредноста на деловната зграда е сведена на
18.000.000, односно на новата ревaлоризирана
(проценета) вредност, а акумулираната амортизација е во целост исклучена од бруто сметководствената вредност.
• Во наредниот пресметковен период, основица
за пресметка на амортизацијата ќе биде новата
проценета вредност, односно 18.000.000.
Друштвото ќе треба да го преиспитува останатиот корисен век. Доколку останатиот корисен
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век остане ист, ќе треба да ја зголеми стапката
на амортизација или обратно, ако останатиот корисен век се зголеми, стапката на амортизација
нема да се промени.
• За одложените даночни обврски види во точка IV
во овој напис.

II

ПРЕСМЕТ КА НА АМОР ТИ ЗА ЦИЈА НА
РЕВAЛО РИ ЗИ РИ НИ СРЕД СТВА

Пресметката на амортизација на недвижности,
постројки и опрема кои по почетното признавање се
вреднуваат по модел на ревaлоризација, се врши на
ревaлоризираната вредност, односно проценетата
вредност.
Пример 5:

Амортизација на ревaлоризирани
средства

1. Друштвото А деловната зграда
ја вреднува по модел на
ревaлоризација и состојбата е следна:
• Набавна вредност ......................... 16.000.000
• Ревaлоризирана набавна
вредност ......................................... 19.200.000
2. Годишна стапка на амортизација .............. 2,5%

КНИЖЕЊА:

4320 - Трошоци за амортизација ......400.000
4321 - Зголемена амортизација ..........80.000
0191 - Акумулирана
амортизација
- деловна зграда .........................480.000
Амортизација на деловна зграда

Согласно точката 41 од МСС16, друштвото може
да донесе сметководствена политика, додека средствата сеуште ги користи, разликата меѓу пресметаната амортизација на ревалоризираната вредност и
пресметаната амортизација на набавната вредност
да ја пренесе во задржана (акумулирана) добивка.
Според податоците во Пример 5, доколку Друштвото А има донесено таква сметководствена политика
ќе ги спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

9302 - Ревaлоризациони резерви
- деловна зграда .......................80.000
950 Задржана (акумулирана)
добивка .........................................80.000
Пренос на ревaлоризациони резерви
во задржана добивка
950 -

Пресметка на амортизација
1. На набавна вредност .............................. 400.000
(16.000.000 х 2,5%)
2. На ревaлоризирана набавна вредност .. 480.000
(19.200.000 х 2,5%)
3. Разлика ....................................................... 80.000
(480.000 - 400.000)
Врз основа на податоците во Пример 5, Друштвото
А ќе ги спроведе следниве:

Задржана (акумулирана)
добивка ........................................8.000
289 Одложени даночни обврски ..........8.000
Одложени даночни обврски
289 -

Одложени даночни обврски .......8.000
233 Обврска да данок на
добивка ...........................................8.000
Укинување на одложени даночни обврски

Напомена: За оданочување на ревaлоризациони
резерви со данок на добивка види во точка IV во овој
напис.

www.rafajlovski.com.mk
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017
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III

ПРО ДАЖ БА НА РЕВAЛО РИ ЗИ РА НИ
СРЕД СТВА

При продажбата на недвижности, постројки и опрема, кои се вреднуваат по модел на ревaлоризација,
често настануваат дилеми во однос на прашањето:
Дали продажната вредност е вредноста по
која ќе се искаже приход од продажба или тоа е
ревалоризираната (проценетата) вредност?
Согласно сметководствените стандарди, вистинската вредност е проценетата вредност а не продажната. Токму затоа т.н. "нереализирани ревaлоризациони резерви", при продажбата на средството се
"реализираат" и треба да се пренесат во задржана
(акумулирана) добивка.
Во продолжение дадени се примери за продажба
на ревалоризирани средства.
Пример 6:

Продажба на ревалоризирани
средства по цена повисока од
ревалоризираната вредност

1. Друштвото А има деловна зграда
која ја вреднува по модел на
ревалоризација
2. Податоците во сметководство
пред продажбата се:
• Набавна вредност ......................... 10.000.000
• Ефект од ревалоризација на
набавна вредност ............................ 6.000.000
• Акумулирана амортизација
- на набавна вредност .................... 7.000.000
- на ефект од ревалоризација ....... 4.200.000
• Ревaлоризациони
резерви-деловна зграда ................. 1.440.000
• Одложени даночни обврски............... 160.000
3. Деловната зграда е продадена во
Јуни 2017 и пресметана е амортизација
за 6 месеци по стапка од 2,5%:
• Пресметка на амортизација
- На набавна вредност
[(10.000.000 x 2,5%) / 12] x 6 = ........ 125.000
- На ефект од ревaлоризација
на набавна вредност:
[(6.000.000 x 2,5%) / 12] x 6= ............. 75.000
4. Продажната вредност без ДДВ е ...... 5.000.000
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Пресметка на добивка од продажба
Нето набавна
вредност:

10.000.000 - 7.125.000 = 2.875.000

Нето ефект
од ревaлоризација:

6.000.000 - 4.275.000 = 1.725.000

Ревалоризирана
вредност (нето):

2.875.000 + 1.725.000 = 4.600.000

Добивка од
продажба:

5.000.000 - 4.600.000 =

400.000

Врз основа на податоците во Пример 6, Друштвото
А ќе ги спроведе следниве:
КНИЖЕЊА:

1200 - Побарувања од купувачи .....5.900.000
0190 - Акумулирана амортизација
на набавна вредност ...........7.125.000
01901 - Акумулирана
амортизација на ефект
од ревалоризација ...............4.275.000
0110 - Административни згради ......10.000.000
01100 - Административни згради
- ефект од ревалоризација .....6.000.000
7601 - Добивка од продажба.................400.000
230 Обврски за ДДВ ..........................900.000
Продадена деловна зграда
9302 - Ревaлоризациони резерви
- деловна зграда ..................1.440.000
950 Задржана
(акумулирана) добивка ...........1.440.000
Пренос на ревaлоризациони резерви
во задржана добивка
289 Одложени даночни обврски ...160.000
233 Обврска да данок на добивка ...160.000
Укинување на одложени даночни обврски

Напомена: Во практиката многу често, даночните
обврзници заради прикажување на даночната основа
за ДДВ, при продажбата, наместо да го спроведуваат
претходното книжење, односно за продажбата да применат "нето принцип", применуваат "бруто принцип".
Доколку го применат "бруто принципот", во тој случај
на крајот на годината, треба да спроведат корективно
книжење и да прикажат само добивка или загуба од
продажба.
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017
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СпоредподатоцитеодПример6,доколкуприпро
дажбатасеприменибрутопринципотќесеспроведат
следниве:
КНИЖЕЊА:

1200 Побарувањаодкупувачи.....5.900.000
741 Приходиодпродажба.............5.000.000
230 ОбврскизаДДВ..........................900.000
Продаденаделовназграда
0190 Акумулирана
амортизација........................7.125.000
01901 Акумулирана
амортизацијанаефект
одревалоризација...............4.275.000
4601 Неотпишанавредност
градежниобјекти................4.600.000
0110 Административнизгради......16.000.000
Искнижувањенаделовназграда
9302 Ревaлоризационирезерви
деловназграда...................1.440.000
950 Задржана
(акумулирана)добивка...........1.440.000
Преноснаревaлоризационирезерви
возадржанадобивка
289

Одложениданочниобврски...160.000
233 Данокнадобивка.......................160.000
Укинувањенаодложениданочниобврски
741

Приходиодпродажба..........5.000.000
4601 Неотпишанавредност
градеженобјект.....................4.600.000
7601 Добивкаодпродажба.................400.000
Корективникнижењазаостваренадобивка
одпродажба

Напомена:Заоданочувањенаревалоризациони
терезервисоданокнадобивкавидивоточкаIVво
овојнапис.
Пример7:

Продажбанаревалоризирано
средствопоценапонискаод
ревалоризиранатавредност

Ако се земат податоците од Пример 6, со
таа разлика, продажната вредност без ДДВ да
е4.000.000(наместо5.000.000),ДруштвотоАќе
остваризагубаод600.000денари.
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Пресметканазагубаодпродажба
Нетонабавна
вредност:

10.000.0007.125.000 = 2.875.000

Нетоефект
одревaлоризација:

6.000.0004.275.000 = 1.725.000

Ревалоризирана
вредност(нето):

2.875.000+1.725.000 = 4.600.000

Загубаод
продажба:

4.000.000-4.600.000=

-600.000

СпоредподатоцитеодПример7,ДруштвотоАќе
гиспроведеследниве:
КНИЖЕЊА:

1200 Побарувањаод
купувачи................................4.720.000
0190 Акумулирана
амортизација
нанабавнавредност...........7.125.000
01901 Акумулирана
амортизацијанаефект
одревалоризација...............4.275.000
4606 Загубаодпродажба................600.000
0110 Административни
зградинабавна
вредност.................................10.000.000
01100 Административни
зградиефектод
ревалоризација........................6.000.000
230 ОбврсказаДДВ..........................720.000
Продаденаделовназграда
9302 Ревaлоризационирезерви
деловназграда..................1.440.000
950 Задржана
(акумулирана)добивка...........1.440.000
Преноснаревaлоризационирезерви
возадржанадобивка
289

Одложениданочни
обврски....................................160.000
233 Обврскизаданок
надобивка..................................160.000
Укинувањенаодложени
даночниобврски
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IV

ДА НО ЧЕН АС ПЕКТ НА
РЕВAЛО РИ ЗА ЦИ О НИ ТЕ РЕ ЗЕРВИ

Во Законот за данокот на добивка ("Службен Весник на РМ", број 112/14 и 190/16), во натамошниот
текст: Законот), е дефинирана основицата за данок
на добивка.
Имено во член 7 од Законот е пропишано:
"(1) Основата за пресметување на данокот
на добивка е добивката која се утврдува
во даночниот биланс.
(2) Основа за пресметување на данокот на
добивка се утврдува како разлика меѓу
вкупните приходи и вкупните расходи на
даночниот обврзник во износи утврдени
со прописите за сметководство и сметководствените стандарди."
Исклучок се непризнаените расходи кои се дефинирани во член 9 до 15 од Законот, односно расходи
со кои се зголемува даночната основа.
Важно: Пресметаната амортизација на ревалоризираната вредност на недвижностите,
постројките и опремата во целост е признат расход од аспект на данокот на добивка.
Исто така, во Законот е пропишано во кои случаи
се врши намалување на даночната основа и намалување на пресметаниот данок.
Но, што со ревaлоризационите резерви:
Дали треба да се оданочат или не?
За оданочувањето на ревaлоризационите резерви
во член 25 од Законот е пропишано:
"(1) Ако даночниот обврзник изврши преобразба од еден во друг облик,а сметководствената вредност на имотот и обврските
останат исти, преобразбата не влијае
на оданочувањето.
(2) Ако со преобразбата не се продолжи со
истата сметководствена вредност зара ди из врше на про цен ка на имо тот и
обврските по објективна (фер) вредност
и доколку ревaлоризационите резерви се
запишуваат во основна главнина на преобразеното друштво, тогаш таквото
зголемување се оданочува."
Според претходно цитираната одредба, само во
случај на статусна промена, под услов основната
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главина на преобразеното друштво да се зголеми со ревaлоризационите резерви формирани со
проценка на средствата и обврските, треба да се
пресмета и плати данок на добивка. Во овој случај
друштвото треба да го спроведе следново книжење: 930/900, 233; 233/100.
Напоменуваме, дека во Даночниот биланс на кој
упатува Законот за формирање на даночната основа
за оданочување со данок на добивка, нема посебна
ставка за оданочување на ревaлоризационите резерви. Меѓутоа, обврската за плаќање е пропишана
и даночните обврзници овој данок треба да го платат
и без Образецот ДБ.
Ниту во Законот, ниту во Правилникот за начинот на пресметување и усогласување на данокот
на добивка и начинот на одбегнување на двојното
ослободување или двојно оданочување ("Службен
Весник на РМ", број 174/14 и 31/17), не е децидно
пропишана обврска за оданочување на ревaлоризационите резерви во случај кога директно се пренесуваат во задржана (акумулирана) добивка согласно
сметководствените стандарди. Во точката 96 од
МСС1 - Презентирање на финансиските извештаи,
ревалоризационите резерви формирани од ревалоризација на недвижности, постројки и опрема, не се
рекласифицираат во добивката или загубата, туку се
рекласифицираат во рамките на главнината и тоа во
следниве случаи:
• Ако друштвото донесе одлука, разликата меѓу
пресметаната амортизација на ревалоризираната вредност и пресметаната ревалоризација на
набавната вредност да ја пренесе во задржана
(акумулирана) добивка и тоа додека средството
сеуште го користи; и
• Кога средството го продаде, подари, расходува
или на друг начин го отуѓи.
Согласно сметководствените стандарди (МСС 16 и
МСС 12), во овие случаи треба да се спроведат следниве книжења: 930/950 и 289/233, односно треба да
се плати данок на добивка.
Но, со оглед на тоа што во Законот нема децидна
одредба, како и во Правилникот, во практиката настануваат дилеми дали треба или не треба да се плати
данок на добивка.
Многу ретко, некои даночни обврзници при преносот на ревалоризационите резерви во задржана
(акумулирана) добивка, плаќаат данок на добивка на
тој начин што за тој износ ја зголемуваат даночната
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обврска, односно тој износ го прикажуваат како непризнат расход.
Наше мислење е дека ова е спротивно на Законот
за данок на добивка и ова прашање треба да се реши
со измени на Законот за данокот на добивка.

V

КО РИС ТЕ ЊЕ НА
РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИ О НИ ТЕ РЕ ЗЕРВИ

Според Правилникот за сметковен план, ревалоризационите резерви формирани од ревалоризација
(проценка) на недвижностите постројките и опремата
се евидентираат во рамките на групата 93.
Друштвото треба да води посебна аналитичка евиденција за ревалоризационите резерви на
секое ревалоризирано средство, бидејќи истите
можат да се користат само за тоа средство и тоа:
• кога неговата вредност со ревалоризација (проценка) е намалена;
• кога се продаде, подари, расходува или на друг
начин отуѓи; и
• кога дел од пресметаната амортизација се пренесе во задржана (акумулирана) добивка.
Ревалоризационите резерви не можат да се користат за:
• покривање на загуба од работењето, и
• исплата на дивиденда.
Ретко, но се случува, некои друштва во сметководствената евиденција сеуште да имаат евидентирано
ревалоризациони резерви формирани по старите
прописи, односно пред примената на МСС/МСФИ и
се поставува прашањето:
Што со "старите" ревалоризациони резерви?
Друштвата кои сеуште во својата сметководствена
евиденција имаат ревалоризациони резерви кои биле
формирани по старите прописи (не по МСС/МСФИ),
односно по стариот систем на ревалоризација кој се
вршеше според коефициентите на порастот на цените на индустриски производи, при првичната примена
на МСС/МСФИ, требаа да постапат во согласност со
МСФИ 1 - Првично усвојување на Меѓународните
Стандарди за Финансиско Известување.
Според МСФИ 1, за полесен премин кон МСС/МСФИ во однос на претходно применуваните сметководствени принципи, пропишани се исклучоци со цел да
не се врши ретроактивна примена. За недвижностите,
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017

постројките и опремата кои биле ревалоризирани по
општо прифатени коефициенти, друштвото можеше
ревалоризираната вредност да ја признае како нивна
претпоставена набавна вредност на тој датум. Тоа
значи, друштвата требале да извршат прекнижување
на "старите ревалоризациони резерви" во корист на
останатите резерви и да го спроведат следново книжење: 930/9425.

VI

ПРИ КА ЖУ ВА ЊЕ НА ЕФЕК ТОТ
ОД РЕ ВА ЛО РИ ЗА ЦИЈА ВО
ФИ НАН СИС КИ ТЕ ИЗ ВЕШ ТАИ

Прикажувањето на ефектот (резултатот) од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата
во финансиските извештаи е уреден во точките 39
и 40 од МСС 16:
1. Кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето треба да се прикаже:
• Во Извештајот за останата сеопфатна добивка под ознака за АОП 279 (во бруто износ
заедно со одложените даночни обврски) и под
ознакa за АОП 285 данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка;
• Во Билансот на состојбата под ознака за
АОП од 010 до 014 во зависност од видот на
средството кое се ревалоризира, под ознака
за АОП 070 ревалоризациони резерви и под
ознака за АОП 094 одложени даночни обврски.
2. Кога сметководствената вредност на средството е намалена како резултат на ревалоризација, намалувањето треба да се прикаже:
• Во Извештајот за останата сеопфатна добивка под ознака за АОП 280 и под ознакa за
АОП 285 намалување на данокот на добивка
на компоненти на останата сеопфатна добивка;
• Во Билансот на состојбата под ознака за
АОП од 010 до 014 во зависност од видот на
средството кое се ревалоризира, под ознака
за АОП 070 ревалоризациони резерви и под
ознака за АОП 094 намалување на одложени
даночни обврски.
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3. Кога сметководствената вредност на средството е намалена под набавната вредност, како
резултат на ревалоризацијата, намалувањето,
односно обезвреднувањето треба да се прикаже:
• Во Билансот успех како расход под ознака
за АОП 219;
• Во Билансот на состојбата под ознака за
АОП 010 до 014 во зависност од видот на
средството кое се ревалоризира.
4. Кога сметководствената вредност на средството се зголеми, а претходно била намалена, како резултат од ревалоризацијата,
зголемувањето треба да се прикаже:
• Во Билансот успех под ознака за АОП 203
како приход во висина на прикажаниот расход
во претходниот пресметковен период; а дел
• Во Билансот на состојбата Извештајот за
финансиската состојба под ознака за АОП
070 ревалоризациони резерви и под ознака
094 одложени даночни обврски; и
• Во Извештајот за останата сеопфатна добивка под ознака за АОП 279 и под ознака на
АОП 285 данок на добивка на компоненти на
останата сеопфатна добивка.

ѓ) Вишоците од ревалоризација, покажувајќи ја
промената за периодот и сите ограничувања за
распределба на салдото на акционерите.
Во продолжение даден е само пример на составен Извештај за останата сеопфатна добивка, како
поспецифичен.
Пример 8:
Податоците за ефект од ревалоризација за
недвижностите се земени од Пример 1, а добивката од Билансот на успех е претпоставена
12.500.000.
• Ревалоризациони резерви.............. 3.450.000
• Данок на добивка на компоненти
на останата сеопфатна добивка ....... 345.000
• Нето останата сеопфатна добивка
АОП 286............................................ 3.105.000

ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Друш тво то има об врска ако нед виж нос тите,
постројките и опремата ги искажува по ревалоризирани вредности, во финансиските извештаи согласно
точката 77 од МСС 16 треба да обелодени:
а) Датум на стапување на сила на ревалоризацијата.
б) Дали бил вклучен независен проценител.
в) Методите и значајните претпоставки применети
при проценувањето на објективните вредности
на ставките.
г) Степенот до кој објективните вредности на ставките биле директно определени во поглед на
набљудување на цените на активен пазар или
последните пазарни трансакции по вообичаените услови или биле проценети со користење
на други техники за вреднување.
д) За секоја ревалоризирана група на недвижности, постројки и опрема, сметководствената
вредност што ја имаат средствата што биле
признаени според трошочен модел.
16
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од _____ до _____ 20 ___ година
(во денари)
Ред.
бр.

ПОЗИЦИЈА

1

2

Ознака Број на
на АОП белешка
3

4

Износ
Тековна
година

Претходна
година

5

6

1. ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА

269

12.500.000

-

2. ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

270

-

-

3. Останата сеопфатна добивка
(273+275+277+ 279+280+282) - (274+276+278+281+283)

271

3.450.000

-

4. Останата сеопфатна загуба
(274+276+278+281 +283) - (273+275+277+279+280+282)

272

-

-

840

5. Добивки кои произлегуваат од преведување на странско
работење

273

-

-

841

6. Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење

274

-

-

842

7. Добивки од повторно мерење на финансиски средства
расположиви за продажба

275

-

-

843

8. Загуби од повторно мерење на финансиски средства
расположиви за продажба

276

-

-

844

9. Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање
на парични текови

277

-

-

278

-

-

11. Промени на ревалоризациските резерви за материјални и
нематеријални средства (+)

279

3.450.000

-

847 12. Промени на ревалоризациските резерви за материјални и
нематеријални средства (-)

280

-

-

848 13. Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на
вработените

281

-

-

849 14. Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на
вработените

282

-

-

850 15. Удел во останата сеопфатна добивка на
придружени друштва (само за потреби на консолидација)

283

-

-

845 10. Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на
парични текови
846

851 16. Удел во останата сеопфатна загуба на
придружени друштва (само за потреби на консолидација)

284

-

-

860 17. Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка

285

345.000

-

870 18. НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (271-285)

286

3.105.000

-

871 19. НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ЗАГУБА (285-271) или
(272+285)

287

-

-

880 20. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА (269+286) или
(286-270)

288

15.605.000

-

881 20а. Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво

289

-

-

20б. Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество

290

-

-

21. Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или
(287-269)

291

-

-

882 21а. Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво

292

-

-

883 21б. Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество

293

-

-
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ЕвИДЕНЦИја За НаБавка И ПроДаЖБа
На сТокИ И УслУГИ во ТрГовИјаТа На ГолЕМо И Мало
Јасмина рафајловска
во услови на зајакнати контроли од страна
на надлежните институции по однос на воде
њето на соодветни евиденции во трговијата,
поттикнати од зачестените прашања на нашите
читатели, сметавме за потребно да потсетиме
на обврската за водење на соодветни еви
денции во трговијата на големо и мало. соглас
но одредбите на Законот за трговија ("службен
весник на рМ", број 16/04...53/16, вo натамошни
от текст: Законот), под трговија се подразбира
купување и продавање на стоки, како и вршење
на трговски услуги. Трговија можат да вршат
правни и физички лица  трговци кои се регис
трирани за вршење на таа дејност во соодветен
регистар во согласност со Законот. врз основа
на истиот закон донесен е Правилник за фор
мата и начинот на водење на евиденција за
набавка и продажба на стоките и услугите во
трговијата на големо и мало ("службен весник
на рМ", број 51/04...89/04, во натамошниот текст:
Правилникот за евиденција).

С

огласно член 2 од Законот, трговија може да вр
шат правни и физички лица кои се регистрирани
за вршење на таа дејност во соодветен регистар сог
ласно со закон. По исклучок од одредбите на член 2
од овој закон, овие одредби соодветно се применуваат
и на: правни и физички лица регистрирани за вршење
на производство кои своите производи ги продаваат
на пазарот; органи на државна власт, општините и
Градот Скопје и правни физички лица кои вршат јавни
овластувања кои за остварување на своите надлеж
ности вршат набавка и отуѓување на одделни стоки
согласно со закон и физичките и правните лица ре
гистрирани, односно евидентирани за вршење на зем
јоделска дејност ако своите производи ги продаваат
на пазарот и физички лицаграѓани кои вршат увоз за
сопствени потреби на употребувани моторни возила.
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Трговијата може да се врши како трговија на големо,
трговија на мало, електронска трговија, вршење трго
вија од врата до врата и давање услуги во трговијата.
Трговија на големо согласно Законот, е купување
на стоки заради натамошна продажба на трговците,
преработувачите и големите потрошувачи во земјата и
странство, без оглед на тоа дали стоката е продадена
во неизменета или во изменета состојба по обработка,
преработка или доработка.
Како големи потрошувачи се сметаат трговски
друштва, други правни и физички лица кои набавени
те стоки ги користат за вршење на нивната дејност.
Трговија на големо се врши во магацини, складови за
трговија на големо, на пазарите за трговија на стоки
на големо, како и во други деловни простори кои ги ис
полнуваат условите пропишани со закон и друг пропис.
Трговија на големо не може да се врши пред мага
цините, складовите и деловните простори.
Трговија на мало е продавање на стоки на крај
ните потрошувачи. Како трговија на стоки на крајните
потрошувачи се смета трговија на стоки за лична пот
рошувачка и трговија на стоки за потребите на дома
ќинствата. Трговија на мало се врши во продавници
(стоковни куќи, самопослуги и слично) или деловни
простори пред нив, ако за таков начин на продажба се
исполнети условите пропишани со закон и друг пропис.
Трговија на нафтени деривати на мало се врши на
бензински станици под услови пропишани со закон и
друг пропис.
Трговијата на мало со нафтен дериват  екстра
лесно масло се врши на бензинските станици , не
смее да се врши на правни и физички лица за погон
на моторни возила, пловни објекти, пловива или други
мотори и машини или други намени, освен како гори
во за греење.
На зелените пазари може да се врши, исто така,
трговија на големо и мало на земјоделски стоки под
услови пропишани со закон и друг пропис.
На посебно организирани делови на зелените паза
ри може да се врши трговија на големо и мало и на дру
ги стоки под услови пропишани со закон и друг пропис.
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На посебно организирани пазари може да се врши
трговија на мало на стари моторни возила, стари авто
делови, земјоделски алати, добиток, живина (опрема
и сточна храна), огревно дрво, режана и тесана граѓа
и на употребувани производи под услови пропишани
со закон и друг пропис.
Трговија на мало на стари моторни возила може
да се врши и на посебно уреден простор за продажба
на стари моторни возилаавтоплацеви.
Во Законот се пропишани посебни начини за врше
ње на трговија како што е продажба преку пошта, на
киосци, продажба по пат на автомати, телевизија,
интернет продажба, подвижни улични продавачи, на
организирани саеми, продажба од врата до врата,
стопански изложби, изложбени салони, панаѓури и про
дажби организирани за хуманитарни и спортски цели.
Трговија на големо и мало може да се врши со јав
на и аукциска продажба. Јавната и аукциска продажба
се врши со јавно објавување на местото и времето на
вршење на јавната и аукциската продажба.
Електронскататрговијае посебен начин на врше
ње на трговија на големо и мало по пат на договор.
Електронската трговија се организира од страна на
трговецот за продажба по пат на некое комуникациско
средство под услови пропишани со закон и друг пропис.
Како услуги во трговијата согласно Законот се
сметаат: агенциските, односно застапничките ус
луги, берзански услуги, комисиони услуги, услуги на
складирање на стоки, шпедитерски услуги, услуги на
контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, услу
ги на економска пропаганда, приредување на саеми
и стопански изложби, услуги на пазарот на големо и
мало, истражување на пазарот, издавање боксови,
тезги и слично во организирани деловни простории
за вршење на трговија на мало.
Трговијата на мало може да се врши одвратадо
вратасо склучување на договори меѓу трговецот кој
е регистриран за продажба од врата до врата и пот
рошувачот.
Трговецот на мало кој врши продажба на алко
холни пијалоци за продажба на алкохолни пијалоци
е должен да поседува лиценца. Лиценцата важи за
период од 2 години и ја издава Министерството за
економија, на барање на трговецот. За добивање на
лиценца трговецот е должен да плати надомест во
висина од 20.000 денари. Лиценцата е непренослива.
Продажбата на алкохолни пијалаци, трговецот кој
поседува лиценца, ја врши во посебен продажен објект
за продажба на алкохолни пијалаци или во посебно
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издвоен дел во просторија од продажниот објект кој е
соодветно обезбеден. Трговецот на мало е должен да ја
истакне лиценцата на видно место во продажниот објект.
Кон барањето за лиценца, трговецот на мало ги
доставува следниве документи:
1. Извод за тековна состојба на трговецот на мало,
издаден од Централниот регистар на Република
Македонија;
2. Изјава за исполнетост на минимално технички
те услови за продажниот објект во кој се врши
продажбата на алкохолни пијалоци;
3. Доказ за уплатен надоместок во износ од 20.000
денари; и
4. Доказ за уплатена административна такса во
износ од 50 денари.
Лиценцата по истекот на рокот за кој е издадена
може да се продолжи, на барање на трговецот на ма
ло кој врши промет на алкохолни пијалоци.
Кон барањето за продолжување на лиценца тр
говецот на мало кој има до три продажни објекти ги
доставува следниве документи:
1. Доказ за уплатен надоместок во износ од 5.000
денари; и
2. Доказ за уплатена административна такса во
износ од 50 денари.
Кон барањето за продолжување на лиценца трго
вецот на мало кој има над три продажни објекти ги
доставува следниве документи:
1. Доказ за уплатен надоместок во висина од
0,05% од вкупниот промет остварен од трговија
на мало остварен во претходната година;
2. Скратен исказ од годишна сметка издаден од
Централен регистар;
3. Доказ за остварен приход од трговија на мало,
доколку остварува приходи и по други основи;
4. Доказ за уплатен надоместок во износ од 15.000
денари;
5. Доказ за уплатена административна такса во
износ од 50 денари.
Продажбата на алкохолни пијалоци е забранета од
19.00 до 06.00 часот наредниот ден. Во периодот од 1
Мај до 30 Септември забраната за продажба на алко
холни пијалоци е од 21.00 до 06.00 часот наредниот
ден. Трговецот на мало не смее да врши продажба
на алкохолни пијалоци и цигари на лица под 18 годи
ни и на енергетски пијалоци на лица со возраст под
14 години. Се забранува продажбата на алкохолни
пијалоци во продавниците во состав на бензинските
станици и преку киосците во трговијата.
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Работнотовреме на продавниците, магацините,
скла до вите, де лов ни те прос то рии и бен зин ски те
станици го утврдува трговецот зависно од бројот на
вработените. По исклучок, работното време е 24 часа
на бензинските станици на кои точењето на гориво се
врши без лица за опслужување, односно ставање на
пари, магнетни или чип картички и функционираат на
принцип самопослужување.
Трговецот е должен часот на почетокот и зав
ршувањето на работното време, времето за пауза и
распоредот на работното време, да го пријави на Цен
тралниот регистар најмалку 15 дена пред почетокот на
работењето, како и пред секоја промена на работното
време. Трговецот е должен работното време и теле
фонскиот број на Државниот пазарен инспекторат од
тоа подрачје да ги истакне на видно место на влезот на
продавниците, магацините, складовите, бензинските
станици и деловните простори и да се придржува кон
истакнатото работно време.
Во продолжение ќе се задржиме на евиденцијата
за набавката и продажбата на стоки и услуги согласно
Законот и Правилникот за евиденција.
Кој е обврзник за водење на евиденција?
Согласно членот 28 од Законот, сите правни и
физички лица кои се регистрирани за вршење на таа
дејност во соодветен регистар  трговци, се должни да
водат евиденција за набавка и продажба на стоки на
големо и мало и за давање на трговски и услуги при
вршење на трговија.
Кои евиденции се пропишани за трговците?
Во членот 2 од Правилникот за евиденција, тргов
ците евиденциите ги водат на следниве пропишани
обрасци:
4 Евиденција во трговијата на мало  Образец (ЕТ);
4 Приемен лист во трговија на мало (ПЛТ);
4 Материјална евиденција за трговија на големо
 Образец (МЕТГ); и
4 Евиденција за вршење на трговски услуги  Об
разец (ЕТУ).
Вотрговијатанаголемо се води само:
4 Материјална евиденција за трговија на големо
 Образец (МЕТГ).
Вотрговијанамалосе водат следниве евиденции:
4 Евиденција во трговијата на мало  Образец
(ЕТ); и
4 Приемен лист во трговија на мало (ПЛТ).
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Затрговскитеуслуги се води само:
4 Евиденција за вршење на трговски услуги  Об
разец (ЕТУ).
Во која форма се водат евиденциите?
На пропишаните обрасци евиденцијата се води рач
но или компјутерски. Обрасците можат да бидат поврза
ни или во слободни листови ако се водат компјутерски.
Заради достапност на евиденцијата пред надлеж
ните органи трговецот треба да ги завери обрасците
со потпис на овластено лице и со печат и истите треба
да бидат нумерирани по хронолошки ред. Доколку се
користат кратенки, кодови, знаци или симболи, треба
да биде јасно опишано нивното значење. Обрасците
трговецот треба да ги чува во продажниот објект ка
де се врши трговската дејност и треба да се водат на
македонски јазик со арапски цифри и со вредности
изразени во денари (член 3 од Правилникот).
Евиденциите се водат по
хронолошки ред, ажурно, уредно и точно
Деловните промени во пропишаните обрасци треба
да се евидентираат редоследно според настанување
то на тие промени, односно хронолошки.
Набавката и продажбата на стоките и извршените
трговски услуги, како и сите промени во врска со де
ловните настани се запишуваат во рок од 8 дена од
денот на настанување на промената.
Евиденцијата треба да се води врз основа на фак
тура, испратница, извештај за менување на цени, за
писници за кало, крш и растур и дневен финансиски
извештај. Тоа значи лентата од фискален апарат,
чековите и платежната картичка не се користат како
документ за евиденција.
Под уредност треба да се подразбере, до колку еви
денциите се водат рачно, податоците да се внесуваат
со пенкало, а не со молив, за да не се врши бришење
на напишаното. Евентуалната исправка на бројките да
се врши на тој начин што претходно се прецртува напи
шаната бројка, а над неа се испишува точната бројка.
Под точност се подразбира дека сите евиденции
треба да се засноваат на веродостојни книговодствени
исправи, а самата исправка да е одраз на стварна де
ловна промена, која настанала во врска со набавката и
продажбата на стоките и извршената трговска услуга.
Под точност треба да се подразбере и формалната
сметководствена исправност, како и нејзината ис
правност од аспект на важечките прописи во врска со
настанатата промена.
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Пописизаклучувањенаевиденција
Трговецотвршипопис(инвентарисување)наначин
и во случаите утврдени со прописите за трговските
друштва.Состојбатаутврденасопописотнастоките
сеспоредувасосостојбатавообразецотзаевиденци
ја во трговијата. Настанатите разлики утврдени со
пописот (инвентарисувањето) трговецот ги евиден
тиравообразец.Вредностанаутврдениотвишокна
стокитесевнесувавоколонатананабавкатанастоки,
авредностанаутврдениоткусокнастокивоколоната
напродажбатанастоките(член10одПравилникот).
Поизвршенотокнижењенаситепроменивотекот
нагодинатаипоизвршенотокнижењенавишоците,
односно кусоците по пописот (инвентарисувањето)
севршизаклучувањенаобразецотзаевиденцијаза
набавкаипродажбанастокитевотрговијата,вокој
какокрајносалдосеискажувасостојбатазатеченана
крајотнагодината.
Затеченатасостојбанакрајотнагодинатасепре
несувавоиститеобрасцизанареднатагодина.
Заклучувањето на обрасците за евиденција за
извршенитетрговскиуслугисевршисособирањена
колоната7поситепрокниженипромениодпретход
натагодина.
Заклученитеобрасцизаевиденцијатрговецотги
заверувасопотписнаовластенолицеисопечат(член
11одПравилникот).
ПОПОЛНУВАЊЕНАПРОПИШАНИТЕОБРАСЦИ

Во евиденцијата за трговијата на големо, еви
денцијата за трговијата на мало и евиденцијата за
трговските услуги се внесуваат податоци за секоја
деловнапроменаисевршисобирањенаизносотна
секојастраницанаобразецотитакадобиениотизнос
се пренесува на следната страница како пренос од
претходнатастраница.
ВОД ЕЊ ЕНАЕВИД ЕНЦИЈАВО
ТРГ ОВ ИЈАТ АНАГОЛ ЕМ О-ОБР АЗ ЕЦМЕТГ

Трговецотнаголемоедолженевиденцијатадаја
вршинаОбразецотМЕТГМатеријалнаевиденција
вотрговијанаголемо.
Материјалнатаевиденцијасеводипоединечноза
секојастока.
Вообразецотзаводењенаматеријалнаевиденци
јакнижењетонанабавкатаипродажбатанастоките
севршинаследниовначин:
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Воколоната1сезапишуваредниотбројнасекое
поединечнокнижење.Реднитеброевисепренесуваат;
Воколоната2сезапишувадатумотнакнижењето;
Воколоните3,4и5сезапишувакниговодствени
отдокументитоа:воколоната3сезапишувабројот
надокументот,воколоната4датумотнадокументот,
воколоната5називотнадокументот,називотисе
диштетонадобавувачот(пописналиста,приемница,
испратница,фактураидруго).
Во колоните 6, 7 и 8 се запишуваат количини
тенастокитеикрајнатасостојбаитоа:воколоната
6 се запишува количината на набавените стоки, во
колоната7сезапишуваколичинатанапродадените
стокиивоколоната8сезапишувакрајнатасостојба
наколичинатанастоките.
Воколоните6,7и8сезапишуваатпроменитена
количинитенастокитекоиможатданастанатзаради
враќањенастоките,променавоколичините,отписот
настоките(дефект,кало,крш,растуридруго).
ВОДЕЊЕНАЕВИДЕНЦИЈАВОТРГОВИЈАНАМАЛО

Трговецотнамалоедолженевиденциитедагиводи
наОбразецотПЛТПриеменлиствотрговијанамало
иОбразецотЕТЕвиденцијавотрговијатанамало.
ПРИЕМЕНЛИСТВОТРГОВИЈАНАМАЛО
-ОБРАЗЕЦПЛТ

Приемен лист во трговијата на мало се води за
секојдокументзанабавкапоединечно,аподатоците
сезапишуваатнаследниотначин:
Воколоната1сезапишуваредниотбројкојне
сепренесува,односнозасекојновприеменлистпоч
нувајќиодброј1.
Во колоната 2 се запишува називот на стоките
којеидентиченсоназивотнастокитеодфактурата,
односнооддокументотзанабавканастоките.
Воколоната3сезапишуваединицамера.
Воколоната4сезапишуваколичинатанастоките.
Воколоната5сезапишувапоединечнатанабавна
ценапринабавканастоките.
Во колоната 6 се запишува вкупната набавна
вредностнанабавенатастока(колона4х5).
Во колоната 7 се запишува вкупниот износ на
претходенДДВпринабавка(колона6х8).
Воколоната8сезапишувапропишанатастапка
наДДВ.
Воколоната9сезапишувапродажнатаценапо
единицапроизвод.
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Во колоната 10 се запишува вкупниот износ на
продажната вредност на стоките (колона 4 х 9). Во
продажната цена е содржана фактурната цена, зависните трошоци, претходен ДДВ, пресметаниот ДДВ и
трошоците за промет (маржа).
Во колоната 11 се запишува вкупната вредност на
ДДВ. Износот на ДДВ се утврдува така што вкупниот
износ на продажната вредност на стоките (колона 10)
се множи со пресметковната стапка на ДДВ.
ЕВИ ДЕНЦИЈА ВО ТР ГО ВИЈА НА МА ЛО
- ОБ РА ЗЕЦ ЕТ

Во Образецот за водење на евиденција во трговијата на мало ЕТ книжењето на набавката и продажбата
на стоки се врши на следниов начин:
Во колоната 1 се запишува реден број на секое
поединечно книжење. Редниот број се запишува на
прокнижениот книговодствен документ за набавка
на стоки, за продажба на стоки и за други промени.
Прокнижените книговодствени документи се одлагаат
по редослед;
Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето;
Во колоните 3 и 4 се запишува книговодствениот
документ, и тоа: во колоната 3 се запишува бројот и
називот на документот, а во колоната 4 датумот на
документот;
Во колоната 5 се запишува износот на набавната
вредност на стоките. Износот на набавната вредност
се презема од колона 6 и 7 од приемниот лист во трговијата на мало.
Во колоната 6 се запишува продажната вредност
на стоките. Износот на продажната вредност се презема
од колона 10 на приемниот лист во трговијата на мало.
Во колоната 6 се запишуваат и податоците за промената на продажната вредност кои се настанати врз
основа на промената на цените на стоките, промената
на пропишаната стапка на ДДВ, враќањето на стоките,
отпис на стоките (дефект, кало, крш, расход) и друго.
За испорачаните стоки во продажниот објект од сопствениот магацин во испратницата треба да се наведат
сите потребни елементи за евидентирање. Износот за
вратените стоки и за отписот на стоките (дефект, кало,
крш, растур) се книжат како црвено сторно.
Во колоната 7 се запишува дневниот промет секој ден и тоа:
а) за стоките продадени во готови пари врз основа
на износот од дневниот финансиски извештај; и
б) за стоките што се наплатуваат преку жиро-сметка врз основа на износот на фактурите.
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ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТРГОВСКИ УСЛУГИ - ОБРАЗЕЦ ЕТУ

Во Образецот за водење на евиденција за трговски
услуги книжењето на извршените трговски услуги се
врши на следниот начин:
Во колоната 1 се запишува редниот број на секое
поединечно книжење. Редниот број се запишува на
прокнижениот книговодствен документ за надомест
за извршената услуга. Прокнижените книговодствени
документи се одлагаат по редослед;
Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето;
Во колоните 3, 4 и 5 се запишува книговодствениот
документ, и тоа: во колоната 3 се запишува бројот на
документот, во колоната 4 датумот на документот за
извршената трговска услуга и во колоната 5 називот на
документот, седиштето на нарачателот на услугата и се
дава опис на книжењето за извршената трговска услуга;
Во колоната 6 се запишува називот на извршените трговски услуги;
Во колоната 7 се запишува износот на вредноста
на извршените трговски услуги со ДДВ;
Во колоната 8 се запишува износот на ДДВ; и
Во колоната 9 се запишува износот на наплатените услуги.
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИИ ВО ТРГОВИЈАТА

Во продолжение дадени се примери со цел на
наједноставен начин да се прикажат евиденциите на
пропишаните обрасци.
Пример 1:

Евиденција на набавка и
продажба во трговија на големо
на пропишаниот образец

1. По пописна листа на залихите на стоки број
16 и извршеното усогласување на фактичката
состојба со евиденцијата, трговското друштво Макпромет - Скопје на 01.01.2017 година
ја има следнава состојба:
Ред.
бр.

Назив

1.

Хартија Б-2

2.

Електричен кабел
Вкупно

Вредност

Единечна мера

Количина

Цена

Износ

кгр

200

110

22.000

м

500

30

15.000
37.000

Забелешка: Попис на стоките задолжително
се врши на кра јот на го ди на та под сос тојба 31.12. Меѓутоа трговецот може да врши
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сметководствените политики трговецот може
залихитедагиводиипонабавницени.
4. На13Мартсозаписникброј1констатираное
дека20дисковинесевосогласностсонарачкатаисоповратницасевратенинадобавувачот
Панком,собарањедаседоставиодобрение.
5. На15МартпродаденаехартијанаМеги-Скопјеидоставенаеследнавафактура:

попис и во други случаи на пример: примо-
предавање,променанаевиденцијата,цении
другислучаи.
2. На 10 Март по факт ур а бр. 50 од Панк ом
-Скопјенабавенаеследнавастока:
Фактураброј50
Ред.
бр.

Назив

1.
2.

Износ

Ед. Коли
мера чина

Цена

Дискзакомпјутер

пар.

100

6.000

ХартијаБ-2

кгр.

1000

90

ДДВ
18%

Вред
ност

Про
дажна
вред
ност

600.000 108.000 708.000
90.000

16.200 106.200

Вкупно

814.200

Фактураброј28
Ред.
бр.
1.

3. Врзоснованадобиенатафактуранаправена
еприемницаикалкулација.
Заб ел ешка: Во прим ер от друшт вото зал ихит е ги вод и по прод ажн и цени. Согл асн о

Назив
ХартијаБ-2

Ед.
мера

Износ

Коли
чина

Цена

Вред
ност

500

110

55.000

кгр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Број

1.

04.01.17
10.03.17
17.03.17
ххх

16
50
28
запренос:

1

ххх

2

3

31.12.16
10.03.17
15.03.17

64.900
64.900

6. Врзоснованапретходнитеподатоциизвршеноеевидентирањенаделовнитепромениво
ОбразецотМЕТГ.

Книговодствендокумент
Датум
Назив
4

9.900

Вкупно

Макпромет
1
Трговец: __________________________
Страна _______________
Перо Наков б.б.
2017
Адреса: __________________________
Година _______________
Скопје
Место: __________________________
МК 4030998579200
ЕДБ:
__________________________
Продажна цена
110
__________________
МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО
хартија Б-2
Назив на производот __________________________
број 1
Магацин - стовариште __________________________
кгр
Единица мера
__________________________
Ред.
бр.

Про
дажна
вредност

ДДВ
18%

5

Пописналиста
Паком-Скопјефактураиприемница
Меги-Скопјефактураииспратница

МП

Образец МЕТГ

Влез

Излез

6

7

200
1000

500

Состојба
8

200
1200
700

______________________________
(потпис на овластеното лице)

Макпромет
1
Трговец: __________________________
Страна _______________
Перо Наков б.б.
Адреса: __________________________
Година _______________
2017
Скопје
Место: __________________________
МК 4030998579200
ЕДБ:
__________________________
Продажна цена
30
__________________
МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО

Образец МЕТГ

електричен кабел
Назив на производот __________________________
број 1
Магацин - стовариште __________________________
м
Единица мера
__________________________
Ред.
бр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Број

1.
ххх

04.01.17
ххх

16
запренос:

1

2

3
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Книговодствендокумент
Датум
Назив
4

31.12.16

Пописналиста

5

МП

Влез

Излез

6

7

500

Состојба
8

500

______________________________
(потпис на овластеното лице)
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Макпромет
Трговец: __________________________
Перо Наков б.б.
Адреса: __________________________
Место: __________________________
Скопје
ЕДБ:
__________________________
МК 4030998579200
Продажна цена
________________________
6.500
________________________

1
Страна _______________
Година _______________
2017

Образец МЕТГ

МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО
диск за компјутер
Назив на производот __________________________
број 1
Магацин - стовариште __________________________
парче
Единица мера
__________________________
Книговодствендокумент

Ред.
бр.

Датумнакнижење
(денимесец)

Број

Датум

Назив

1

2

3

4

5

1.

10.03.17

50

10.03.17

Паком - Скопје фактура

13.03.17

1

12.03.17

Паком - Скопје записник

ххх

запренос:

ххх

МП

Пример2:

Евиденцијананабавкаи
продажбавотрговијанамало
напропишанитеобрасци

1. Тргопром - Скопје по извршениот попис на
31.12.2016 година и заклучување на старата
трговска книга ЕТ, во новата трговска книга
ја пренеле следнава состојба:
• Набавна вредност со ДДВ .................. 94.400
• Продажна вредност со ДДВ .............. 118.000
2. На 10 Март по фактура 20 од Конзум - Скопје
набавени се стоки за продавница број 2:
Фактураброј20
Р.
бр.

Назив

Рабат
Ед.
мера Коли По
еди
чина ница

Продажна
безДДВ
Из
нос

Цена Вред
ност

4.
5.
6.

Излез

Состојба

6

7

8

100

100
20

80

______________________________
(потпис на овластеното лице)

бавките се вршат преку главен магацин, а потоа
со испратница и калкулација се дистрибуираат
до продажните места.
Врз основа на добиената фактура направена е
калкулација број 00062.
На 13 Март според дневен финансиски извештај продадени се стоки во износ од 57.348
денари.
На 15 Март по записник број 1 констатиран е
крш на 2 шишиња минерална вода.
Врз основа на дадените податоци за набавката
и продажбата на стоки во трговијата на мало
извршено е евидентирање на обрасците ПЛТ
и ЕТ.

Продаж
ДДВ навред
18% ностсо
ДДВ

1. Кафе

кгр

50

‡

‡

180

9.000 1.620

Минерална
2. вода

пар

100

‡

‡

20

2.000

3. Сокови

кгр

200

‡

‡

40

8.000 1.440

9.440

19.000 3.420

22.420

Вкупно

3.

Влез

360

10.620
2.360

Забелешка: Во Пример2 стоките се набавени
за продавницата број 2. Меѓутоа најчесто на24
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Тргопром - Скопје
ул. Колекторска број 20

Калкулација број 00062
за набавени стоки
од добавувач Конзум - Скопје по ф-ра 20
датум 10.03.2017 година
Разлика во
цени

По ф-ра од добавувач
Р.
бр.

Ед.
мера

Назив

1

2

Количина

Цена
без
ДДВ

Вредност без
ДДВ

Претходен
ДДВ
По
единица

Вредност

По
единица

3

4

5

6

7

8

1.

Кафе

кгр

50

180

9.000

32,4

1.620

20

2.

Минерална
вода

пар

100

20

2.000

3,6

360

3.

Сокови

кгр

200

40

8.000

7,2

1.440

Вкупно

19.000

Вредност

9

По
единица
(5+9)

Продажна
вредност со ДДВ

ДДВ 18%

Вред- По едиВредност
ница
ност
(6+10) (11х18%) (12х18%)

По единица
(11+13)

Вредност
(12+14)

10

11

12

13

14

15

16

1.000

200

10.000

36

1.800

236

11.800

5

500

25

2.500

4,5

450

29,5

2.950

5

1.000

45

9.000

8,1

1.620

53,1

10.620

3.420

Пресметал

Продажна
вредност без
ДДВ

2.500

21.500

3.870

МП

25.370

Овластено лице

Забелешка: Калкулацијата е направена врз основа на влезната фактура од добавувачот. До колку има други трошоци
на пример за: превоз, утовар, растовар и слично, при утврдување на цената се земаат тие податоци.

Образец ПЛТ

Тргопром
Трговец: __________________________
Колекторска бр. 20
Адреса: __________________________
Скопје
Место: __________________________
МК 4030998452503
ЕДБ:
__________________________

ПРИЕМЕН ЛИСТ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО
Број на документ:
Датум:
Добавувач:
Седиште:

Р.
бр.

Назив на стоките

1

1.

Фактура број 20
__________________________
10.03.2017
__________________________
ТП Конзум
__________________________
__________________________
Скопје

2

КоЕд.
личимера
на
3

Набавна вредност
на стоките
Ед. цена

4

50

5

6

9.000

Стапка на
ДДВ
Пропишана

Продажна вредност
на стоките
Ед.
цена

Износ
(4 х 9)

Вкупно
ДДВ во
продажна
вредност

7

8

9

10

11

1.620

18%

236

11.800

1.800

Кафе

кгр

2.

Минерална вода

пар

100

20

2.000

360

18%

29,5

2.950

450

3.

Сокови

кгр

200

40

8.000

1.440

18%

53,1

10.620

1.620

19.000

3.240

25.370

3.870

Вкупно

180

Износ
(4 х 5)

ДДВ при
набавка

МП
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______________________________
(потпис на овластеното лице)
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Образец ПЛТ

Тргопром
Трговец: __________________________
Колекторска бр. 20
Адреса: __________________________
Скопје
Место: __________________________
МК 4030998452503
ЕДБ:
__________________________

ПРИЕМЕН ЛИСТ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО
Записник бр. 1
__________________________
10.03.2017
__________________________
ТП Конзум
__________________________
__________________________
Скопје

Број на документ:
Датум:
Добавувач:
Седиште:

Р.
бр.

Назив на стоките

1

2

1.

Минерална вода

КоЕд.
личимера
на

Набавна вредност
на стоките
Ед. цена

Износ
(4 х 5)

Стапка на
ДДВ

ДДВ при
набавка

Продажна вредност
на стоките

Пропишана

Ед.
цена

Износ
(4 х 9)

Вкупно
ДДВ во
продажна
вредност

3

4

5

6

7

8

9

10

11

пар

2

20

40

7,2

18%

29,5

59

9

40

7,2

59

9

Вкупно

2

МП

______________________________
(потпис на овластеното лице)

Образец ЕТ

Тргопром
Трговец: __________________________
Скопје
Место: __________________________
МК 4030998452503
ЕДБ:
__________________________

ЕВИДЕНцИЈА ВО ТРГОВИЈАТА
2017
за _______________
година
Книговодствен документ
Реден
број

Датум на
книжење
(ден и месец)

1

Назив и број
на документот

Датум на
документот

3

Продажна
вредност на
стоките (колона
10 од ПЛТ)

Дневен
промет
7

4

5

6

1.

01.01.2017

број 1 пописна
листа

31.12.2016

94.400

118.000

2.

13.03.2017

ф-ра 20

10.03.2017

22.240

25.370

3.

13.03.2017

дневен финансиски извештај

13.03.2017

4.

15.03.2017

број 1 записник

15.03.2017

хххх

за пренос

ххх

2

Набавна
вредност на
стоките
(колона 6 + 7 од
ПЛТ)

57.348
47,2

МП

26

59

______________________________
(потпис на овластеното лице)
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Пример3:

Евиденцијанатрговскиуслуги
напропишаниотобразец

1. На 10 Март Бироагент - Скопје извршил услуга на
застапување во име и за сметка на налогодавачот
Стокопром - Скопје и му ја доставил следнава:
Фактураброј20
Ред.
Опис
бр.
1. Застапничка провизија
ДДВ 18%
Вкупно

Износ
200.000
36.000
236.000

2. На 31 Март Бироагент - Скопје за закупнина за
месец март на Медија - Скопје и доставил:
Фактураброј21
Ред.
бр.

Опис

Износ

Закупнина за месец март 2017 година
по договор број 02-40/17
ДДВ 18%
Вкупно

1.

25.000
4.500
29.500

3. Врз основа на дадените податоци за извршени
услуги извршено е евидентирање на Образецот
ЕТУ.

Бироагент
Трговец: __________________________
Дрезденска бр. 5
Адреса: __________________________
Место: __________________________
Скопје
МК 40302274801230
ЕДБ:
__________________________

Образец ЕТУ

ЕвиДЕнцијА зА Трговски услуги
Реден
број

датумна
книжење
(денимесец)

број

датум

назив

називнаизвр
шенитрговски
услуги

1

2

3

4

5

6

книговодствендокумент

1.

14.03.2017

20

10.03.2017

ф-ра

застапување

2.

31.03.2017

21

31.03.2017

ф-ра

закупнина

ххх

Износнавред
ностанаизврше
ИзносддВ
нитетрговски
услугисоддВ

Износна
исплатени
услуги

7

8

9

236.000

36.000

236.000

29.500

4.500

29.500

ххх

МП

ПРЕкР ш Очн ИОдР Едб И

Постапката за предвидените прекршоци ја води
прекршочна комисија, а направените прекршоци ги води надлежниот суд.
Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, односно на трговец поединец ако: не го пријавил
исполнувањето на условите и започнувањето со работа
на продажниот и деловниот објект, не истакнал лиценца
за продажба на алкохолни пијалаци на видно место
во продажниот објект, на видно место во продажниот
објект не истакнал натпис дека се забранува купување
на алкохолни пијалоци и цигари од страна на лица со
возраст под 18 години и енергетски пијалаци од страна
на лица со возраст под 14 години, и евиденцијата не
се наоѓа во соодветната деловна просторија во која се
врши трговијата и во секое време не биде достапна на
надлежните инспекциски органи.
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______________________________
(потпис на овластеното лице)

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице,
односно на трговец поединец ако: не води евиденција
за набавка и продажба на стоките, како и за вршење на
трговски услуги согласно со закон или други прописи;
врши трговија на големо на пазарите на мало или врши
трговија на мало на пазарите на големо; врши продажба на алкохолни пијалаци без да поседува лиценца за
продажба на алкохолни пијалаци.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице,
односно на трговец поединец ако: врши продажба на
алкохолни пијалаци од 19:00 часот до 6:00 часот наредниот ден (од 21:00 часот до 6:00 часот наредниот ден
во периодот од 1 Мај до 30 Септември).
Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице,
односно на трговец поединец ако врши продажба на
алкохолни и енергетски пијалаци и цигари на лица со
возраст под 18 години.
27

Даноци

даНОчНа тајНа
Мр. Трајан НИКОЛОСКИ
Во секојдневието често слушаме на телеви
зиите или читаме во пишаните или електрон
ските медиуми дека, одредени податоци или
информации за даночните обврзници, неможат
да се добијат од Управата за јавни приходи,
бидејќи истите претставуваат даночна тајна.
Што е даночна тајна и зошто треба да ја
знаат даночните обврзници и Управата за
јавни приходи?

Д

аночна тајна претставуваат пред се: сите доку
менти, податоци и информации1 на даночниот
обврзник, до кои дошла Управата за јавни приходи,
поточно службените лица во даночна, прекршочна
или судска постапка. Под даночна тајна потпаѓаат и
сите други податоци и информации за пронајдоци,
патенти и користените технолошки постапки од да
ночниот обврзник. Но, под даночна тајна потпаѓаат и
сите деловни односи на даночниот обврзник со трети
лица, односно податоците и информациите кои се
деловна тајна на трети лица , а се наоѓаат кај даноч
ниот обврзник.
Со други зборови кажано: сето она што го знае Упра
вата за јавни приходи за даночниот обврзник, претста
вува даночна тајна за трети лица. Од ваквото правило,
има исклучоци, но за нив ќе зборуваме подолу.
Даночниот обврзник извршувајќи ја својата стопан
ска дејност, усмерен е кон остварување на приходи и
добивка, а со тоа раст и развој на деловниот потфат.
Во секојдневното работење, во зависност од видот
на стопанската дејност, тој врши набавки, и/или скла
дирање и/или производство и продажби или давање
услуги, а со тоа користи одредени техничкотехнолош
ки постапки, при што генерира голем број документи,
евиденции, извештаи и сл. Откривањето на документи,
податоци, извештаи и слично, можат да го загрозат
развојот на стопанската дејност, но и опстанокот на
даночниот обврзник.
1 Под информација (латински: informationпоим, претстава,
сознание) треба да се подразбере збир на обработени пода
тоци содржани во една изјава
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Доколку дојде до откривање на деловна тајна, од
носно даночна тајна од страна на службените лица, а
со тоа и нанесување на штета на даночниот обврзник,
во тој случај даночниот обврзник има права на надо
месток на таквата штета.
Управата за јавни приходи, поточно службените
лица, мора да знаат што потпаѓа под даночна тајна,
како не би нанеле штета на даночниот обврзник која
треба да ја надомести органот, но истовремено, не би
се довеле под дисциплинска, прекршочна или кривич
на одговорност.
Според член 58 став (8) од Законот за Управа
та за јавни приходи ("Службен весник на РМ", број
43/14...27/16), таа "...е одговорна за штетата која
врз имотот на трети лица ја предизвикал даночни
от службеник за времето на вршење на службената
должност..", а според членот 60 од истиот закон, да
ночниот службеник е "дисциплински одговорен, како
и прекршочно или кривично...".
КОИ Се СЛУж бе НИ те ЛИ ца
КОИ Се Об Врза НИ за чУ Ва ње
На да НОч На та тајНа?

Овде, под службени лица, треба да се подразберат
лицата набројани во членот 4 точка 14 од Законот за
даночна постапка (“Службен весник“ на РМ бр.13/06 .
. .23/16) и членот 20 од Законот за Управата за јавни
приходи. Во членот 4 точка 14 од Законот за даночна
постапка се вели:
"14) Службено лице во смисла на овој закон е:
1) службеник;
2) судија;
3) лице што се наоѓа во друг јавноправен ра
ботен однос, и
4) лице што за државна или друга служба или
по нејзин налог исполнува задачи на јавната
администрација."
Според Законот за Управата за јавни приходи
службени лица, пред се се даночните службеници
од членот 20:
"(1) Да ноч ни служ бе ни ци се адми нис тра тив ни
службеници вработени во Управата за јавни
приходи кои вршат работи од областа на да
ноците и даночниот систем и водат поста
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пки за сторени прекршоци за кои е надлежна
Управата за јавни приходи.
(2) Даночните службеници од ставот (1) на овој
член се лица со посебни должности и овластувања, определени со овој и друг закон.
(3) Даночните службеници се овластени да спроведуваат постапки и работи во согласност со
одредбите на Законот за даночна постапка и
законите што ги уредуваат одделените видови на даноци. .."
Во службени лица припаѓаат и вработените во
Управата за јавни приходи кои вршат технички и помошни работи, а не се даночни службеници, но, тие
никогаш не доаѓаат во контакт со податоците од, и за,
даночниот обврзник.
Чувањето на даночната тајна за службените лица
е обврска и по престанокот на својството на службено лице.
КА КО Е ДЕ ФИ НИ РА НА ДА НОЧ НА ТА ТАЈНА И
ШТО ТАА СУШ ТИН СКИ ПРЕТ СТА ВУВА?

Иако погоре ја изнесовме суштината на даночната
тајна, овдека подетално ќе ја разработиме законската
одредба која ја дефинира даночната тајна, но и со примери ќе покажеме, што практично значи даночната тајна.
Според ставот (1) од членот 9 на Законот за даночната постапка:
"(1) Службените лица се должни како даночна тајна да ги чуваат:
1. сите документи, информации, податоци
или други факти за даночниот обврзник
до кои дошле во даночна, прекршочна или
судска постапка;
2. податоци за пронајдоци или патенти, како
и сите други податоци за технолошките
постапки кои ги применува даночниот обврзник, и
3. сите деловни тајни за трето лице со кои
што е запознаено службеното лице."
Пример 1:
При вршење на надворешна контрола на данокот на добивка кај даночниот обврзник Иднина од
Скопје, даночниот инспектор врши контрола и на
висината на пресметаната амортизација. При
анализирањето на висината на амортизацијата
кај даночниот обврзник дознава дека, извршени
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се набавки на нови машини. При увидот во документацијата за извршената набавка (договор
и фактури), даночниот инспектор добива сознанија, меѓудругото и за добавувачот, типот
на машините, висината на цената по која се
набавени и нивниот капацитет.
Податоците за испорачателот на машините, нивниот модел, висината на цената , како и нивниот
капацитет, се податоци кои можат да се користат во
надворешната контрола, но тие истовремено претставуваат податоци кои се даночна тајна и неможат да
бидат пренесени на друг.
Ова значи дека, податоците и информациите кои
се од, или за, даночниот обврзник, немора да бидат
даночни за да бидат даночна тајна.
Пример 2:
При вршење на надворешна контрола на данокот на додадена вредност, констатирано е дека
даночниот обврзник Младост издал фактура со
посебно искажан данок на додадена вредност, за
промет кој не го извршил кон даночниот обврзник ТН и истата фактура не ја евидентирал во
своето сметководство.
Во овој случај не само што е откриено дека е
извршено фактурирање на фиктивен промет и не
пријавување на данок, туку е создадена можност за
противзаконско вршење на поврат на претходен данок
од страна на даночниот обврзник ТН. Овде добиените
податоци од документите (фактури, пријави) и евиденцијата, не само што ќе се користат во постапката
спрема даночниот обврзник Младост, туку ќе се користат и во постапката за утврдување на данокот кај
даночниот обврзник ТН.
Гледано од аспект на даночната тајна, користењето на податоците од едниот даночен обврзник, во
утврдувањето на данокот кај друг даночен обврзник,
не претставува нарушување на даночната тајна
- напротив, во случајов самиот даночен обврзник ја
доставил фактурата (иако во Пример 2 е фиктивна).
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пример 3:
ДаночниотинспектородУправатазајавни
приходи-РегионалнадирекцијавоСкопје,врши
надворешнаконтролазаданокотнадобивкакај
даночниотобврзникТНодСкопје.ТНелиценциранпроизводителначоколадо.Привршењето
наконтролата,инспекторотмеѓудруготоима
увидиводоговоротзакористењеналиценцата
за производството на чоколадото. Во договоротзакористењеналиценцатамеѓудругото
имаподатоцииза:висинатананадоместокот
запреотстапувањенаправотонакористење
запроизводство,ноирецептураипостапказа
производствотоначоколадото.
Во овие податоци, кои се однесуваат на постапката
и рецептурата за производството на чоколадото, да
ночниот инспектор има право на увид. Тој може и да ги
користи во проверката на произведената количина на
чоколада, но нема право да ги пренесе на друг. Уште
повеќе, инспекторот нема право да ја пренесе поста
пката и рецептурата на производство на чоколадата
во записникот за контрола, во која го наведува нази
вот на даночниот обврзник и неговиот даночен број.
пример 4:
Дан очн ио т инспект ор врши конт рол а кај
даночниот обврзник Оилпром од Скопје, чија
основна дејност е производство и промет на
минерални масла. Вршејќи контрола и проверкатаназалихатанаминералнитемасла,доаѓа
до проблеми со утврдувањето на калото за
минералнотомасло-постојатдванорматива
зависинатанакалотокајданочниотобврзник.
Неможејќисамдадонесеодлуказависинатана
калото,наработенсостанокнаодделениетоза
надворешнаконтрола,имсеобраќанасвоите
колеги и ги соопштува своите дилеми и бара
помошвосмисланапостоењенастандардиза
калирањето (испарувањето) на минералните
масла. При опишувањето на состојбата, тој
точнонаведувакајкојданоченобврзникјаврши
контролата,наведувајќигоназивотиданочниот
бројнаобврзникот.
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Со соопштувањето на називот и даночниот број на
даночниот обврзник кај кој врши надворешна контрола
на своите колеги инспектори, инспекторот ја прекршу
ва обврската за чување на даночната тајна. Инспек
торот можел да ги наведе сите поединости и дилеми
околу контролата, но не смеел да го идентификува
даночниот обврзник.
До ко га по стои об врската за чу ва ње на
Да ноч на та тајна?

Во Законот за даночна постапка, нема одредба со
која се ограничува времето за чување на даночната
тајна. Ние уште во почетокот на овој текст наведовме
дека за службените лица, чувањето на даночната
тајна е обврска и по престанокот на нивното свој
ство на службени лица.
Во ставот (2) на членот 9 од Законот за даночна
постапка се вели: “(2) Обврската за чување на даноч
на тајна се однесува на службени лица и во случај
кога им престанал работниот однос и/или својството
во кое дошле до сознание за документите, фактите и/
или податоците од ставот (1) на овој член.“
Ова значи дека, и во случаите на престанок на
работниот однос ( пример: отказ, пензионирање) или
промена на својството (пример: од даночен службеник
во службеник во трговско друштво, или од даночен
службеник во одделението за надворешна контрола во
помошен службеник во одделението за пресметка на
плати), обврската за чување даночна тајна, останува.
Слични одредби се содржани и во ставовите (1) и
(2) од членот 60 на Законот за Управата за јавни при
ходи. Во нив се вели:
"(1) Даночниотслужбеникнесмеевонеовластени
целидакористиидададекојабилоинформација,којајаосозналводаночнатапостапка.
(2)Обврскатанаданочниотслужбеникзачување
на даночна или службена тајна утврдена со
овојзаконипосебнипрописи,важиипопрестанокотнаработниотодносвоУправатаза
јавниприходи,сéдопрестанокотнапериодот
заограничување."
Соопштувањето на информација за сознанијата кои
се добиени при контролата како инспектор кај даночен
обврзник, со наведување на неговото име претста
вува нарушување на даночната тајна.

www.rafajlovski.com.mk
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пример 5:
Трајан Василев во периодот до 31.12.2016
годинаработикакоданоченинспектор,апочну
вајќиод1.1.2017годинакакофинансовдиректор
воАДПролетодСкопје.Вотекотнамесецав
густ2017година,наработенсостаноквоДруш
твото,тојсоопштувадекаималцелосноиста
ситуација во АД Младост која ја констатирал
приконтролатакакоинспектор,соонаазакоја
серасправанасостанокотвоДруштвото(АД
Пролет). Тој на состанокот ги предложил ис
титерешенијакакоиониекајконтролираниот
даноченобврзник,сметајќидекасенајсоодветни.
Во кои слу чаи из не су Ва ње то на од ре ден
до ку мент, ин фор ма ција, по да ток или
фак т не е на ру шу Ва ње на об Врската
за чу Ва ње на да ноч на тајна?

Изнесувањетонаодредендокумент,информација,
податокилифактможатданебидатнарушувањена
обврскатазачувањенаданочнататајна.Таквотоизне
сувањенадокументите,информациитеиподатоците
можноевотриситуации,когае:
• вофункцијанаисполнувањенаданочнитеобврски
(пример:когагарантотјаисполнуваобврската);
• вофункцијаназголемувањенанаплататанада
ночните приходи и заштита на чесните даночни
обврзници (пример: со објавување на листа на
даночнидолжницисодолгуваниданоци)и
• во функција на спречување на казниви даночни
делаилисанкционирањенатаквидела(пример:
вооткривањенакривичноделоилипрекршок,во
водењенапрекршочнаисудскапостапка,објаву
вањенаДДВбројиводоставувањенаподатоции
информациинастранскиданочниорганиворам
китемеѓународнатаправнапомош).
Ваквитеисклучоциодобврскатазачувањенада
ночнататајнасенаведенивоставовите(3)до(10)од
посочениотчлен9наЗаконотзаданочнапостапка.
Вонивенаведено:
"(3) Обв рската на чув ањ е на дан очн а тајн а
не е повредена ако:
1. документ,факти/илиподатоксеизнесево
текотнаданочна,прекршочнаилисудска
постапка;
2. сеработизаобјавувањенаДДВданочениден
тификационенбројнаданочниотобврзник;
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3. документ,факти/илиподатоксекористи
вопостапканаоткривањенакривичнодело
илипрекршок;
4. наданочниотгарантмусеовозможиувид
воподатоцитезаданочниотобврзниккои
сепотребнизаисполнувањенанеговата
обврскакакоданоченгарант;
5. Управатазајавниприходидаваинформа
циинаданоченорганнастранскадржава
во постапка за размена на информации и
меѓународнаправнапомош;
6. одредендокумент,факти/илиподатоксе
изнесесописменасогласностнаданочниот
обврзник,и
7. созаконеисклучена.
(4) Обврската за чување на даночна тајна не е
повреденакогаУправатазајавниприходибез
согласностнаданочниотобврзник,насвоја
тавебстраницаобјавувалистанадолжници
надоспеаниинеплатенидолговипоосновна
данокнадодаденавредност,данокнадобивка,
персоналенданокнадоход,придонесиодзадол
жителносоцијалноосигурувањекакоиакцизи
ицарини,закоивкупниотизноснадолготе:
1. повисок од 120.000 денари за физичките
лицаисамостојнивршителинадејности
2. повисок од 300.000 денари за правните
лица.
(5) Припресметкатанависинатанадолготод
ставот(4)наовојчленнесевклучуваатоб
врскитекоидоспеалезаплаќањевопослед
нитетримесеципредобјаватаналистата
надолжницинадоспеаниинеплатенидолгови,
додекаизвршенитеплаќањевоовојпериодсе
земаатпредвидприпресметкатанадолгот.
(6) Објаватаналистатанадолжницинадоспеани
инеплатенидолговисевршиеднашмесечно,
најдоцнадо10вомесецот.
(7) Најдоцна15денапредрокотодставот(6)на
овојчленУправатазајавниприходигоизвес
тувадолжникотдекадоколкунегонамиридол
готпоосновнаданокнадодаденавредност,
данокнадобивка,персоналенданокнадоходи
придонесиодзадолжителносоцијалноосигуру
вање,истиотќебидеобјавенналистатана
должницинадоспеаниинеплатенидолгови.
(8) Листатанадолжницинадоспеаниинеплате
нидолговисодржиимеипрезимеилиназивна
должникот, година на раѓање на физичкото
лице, место на живеење или престој на фи
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зичкотолицеилиседиштезаправнотолице,
поединеченизноскојседолжиспоредвидотна
долготкакоивкупенизноснадолгот.Заради
утврдувањенаидентитетотнадолжникот,
Управатазајавниприходиможедајадополни
или допрецизира листата од ставот (4) на
овојчлен,соподатоцизадатумотиместона
раѓањенафизичкотолицеиименародителот
нафизичкотолице.Управатазајавниприходи
волистатанадолжницинадоспеанинеплате
нидолгови,можедајадополниисоподатоци
запреземенитемеркизанаплатанадолгот
одстранананадлежнатаинституција.
(9) Волистатанадолжницинадоспеаниинеп
латени долгови не се внесуваат податоци
задолготзакојнадолжникотмуеодобрено
одложеноплаќање.
(10)Обврскатазачувањенаданочнататајнане
еповреденаивослучаитекогаУправатаза
јавни приходи без согласност на даночниот
обврзник на својата веб страница објавува
подат оци зар ад и исп равк а на непотп олн и
информациикоипретходнобилеобјавениод
странанаУправатазајавниприходи."
За полесно разбирање на горните одредби, во про
должение ќе наведеме неколку примери:
Пример 6:
ВоЗаписникотзаизвршенатаконтролакај
даночниот обврзник Современ книжар АД од
Скопје,сесодржиподатокзаданочниотобврз
ник Книжар промет АД од Битола. Современ
книжарАДиздалфактуранаКнижарпрометАД
соискажанданокнадодаденавредностиакоза
тоанеерегистриран.Такаискажаниотданок
на додадена вредност иако бил должен да го
платиистотонеесторено.Возаписникотсе
содржатподатоциизависинатанаобврската
за плаќање на данокот и каматата. Ваквиот
записник му е доставен на адвокатот Стојан
Стојановски,којгозастапуваданочниотобврз
никСовременкнижар.
Доставувањето на податоците (содржани во запис
никот) од даночниот обврзник Современ книжар АД, во
кој е наведен и називот и даночниот број, на адвокатот
Стојановски, не претставува нарушување на да
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ночната тајна. Во овој случај, адвокатот Стојановски
се јавува во својство на застапник и тој постапува по
налог на даночниот обврзник Современ книжар АД.
Пример 7:
Управатазајавниприходипобарањенабугар
скатаданочнауправагодоставилаДДВбројот
наданочниотобврзникИднинаодСкопје.
Ваквото доставување на даночниот број за ДДВ
обврзник не претставува нарушување на даночната
тајна (член 9, став (3) точка 2 ).
Пример 8:
Управата за јавни приходи по барање на бу
гарскатаданочнауправа,извршиланадворешна
контролакајданочниотобврзникИднинаодСкопје
наданокотнадодаденавредностзапериодотја
нуариавгуст2017година.Даночниотобврзник
Иднинасезанимавасопроизводствонафилтерза
цигари.Зарезултатотодизвршенатаконтрола,
а особено за извршеното фактурирање (извоз)
нафилтринадвебугарскикомпанииизвестена
ебугарскатаданочнауправа.Воизвестувањето,
покрајполниотназивотиданочниотбројзаДДВ,
наведенисеиколичинитеицените,какоивре
метонаизвозотнафилтритенадветефирми.
Ваквата информација на бугарската даночна уп
рава, содржи голем број на податоци и информации
кои подпаѓаат под даночна тајна. Меѓутоа, согласно
членот 9 став (3) точка 5 од Законот за даночна по
стапка, доставувањето на ваквата информација не се
смета за нарушување на даночната тајна.
Пример 9:
Основното јавно обвинителство од Скопје,
побаралоподатоциодУправатазајавниприхо
диРегионалнадирекцијаСкопје,заданочниот
обврзникИднинаодСкопје:далиданочниотоб
врзник е регистриран за данокот на додадена
вредност,даливотекотнамесецавгуст2017
годинаизвршилпрометнаметалниконструкции
запотпорнафолиипремаданочниотобврзник
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ПластенициодСтрумица.Доколкуизвршил,дали
таквиотпрометгопријавилводаночнатапри
јавазамесецавгуст.Далипресметалданокна
додаденавредностидалигоплатилданокот.
Податоците се побарани, заради основано
сомнениедекасеиздаванификтивнифактури,
закоиекористеноправотонаодбивка.
Управатазајавниприходигидоставилаба
ранитеподатоци.
И во овој случај Управата за јавни приходи по
стапила правилно  доставувањето на податоците е
согласно член 9 став (3) точка 3 и не претставува
нарушување на даночната тајна.
Пример 10:
Лицето Петар Николоски е управител на
друштвотоАкционеродКочани.Тојпобаралод
УправатазајавниприходиРегионалнадирекција
Штип,дагоизвестизавкупниотданочендолгпо
основнаДДВ(долгикамата)штогоимаДруш
твото.РегионалнатадирекцијанаУправата,го
известилаУправителотзавкупнодолгуваниот
данокиспореднитеданочнидавачки.
Во Пример 10, известувањето на Управителот за
висината на даночниот долг и споредните даночни
давачки, кој е гарант на друштвото Акционер, не прет
ставува нарушување на даночната тајна. Управителот
е гранат за Друштвото и тој е должен да ја исполни
даночната обврска. Овде треба да напоменеме дека,
Управата за јавни приходи е должна да му ги достави
бараните податоци на гарантот, но само на оние кои
се потребни за исполнување на даночната обврска
(член 9 став (3), точка 4).
Пример 11:
ДневниотвесникВечерпобаралодУправата
зајавниприходидадобиеподатоцизапрвите
три најголеми даночни обврзници по основ на
уплатанаданокнадобивказа2016година.Так
вото барање на весникот, Управата за јавни
приходигоодбила,сообразложениедекабара
нитеподатоципретставуваатданочнатајна.
ПонеколкуденаДруштватаА,БиВсејавилево
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Управатасописменасогласност,нивнитепода
тоцизаплатенданокнадобивказа2016година
дабидатсоопштенинавесникотВечер.Овојпат
барањетонавесникотВечербилозадоволено.
Во овој случај Управата за јавни приходи не дала
податоци за првите три најголеми плаќачи на данок на
добивка за 2016 година, туку за износите на платениот
данок на добивка на тројцата даночни обврзници кои
се согласиле да бидат дадени таквите податоци.
Пример 12:
Централниотрегистернасвојатавебстра
ница го објавил називот и ЕДБ на даночниот
обврзникА.
Ваквото објавување на податоците за даночниот
обврзник е согласно член 57 од Законот за едношал
терскиот систем и за водење на Трговскиот регистар
и регистар на други правни лица ("Службен весник
на РМ", број 84/05...114/16) . Ова значи дека, објаву
вањето на називот и единствениот даночен број за
Централниот регистар не претставува даночна тајна.
Објавувањето на поединечни податоци на даночните
обврзници во Листата на должници на доспеани и непла
тени долгови (член 9 став 9) не претставува нарушување
на даночната тајна, бидејќи објавувањето е законска
обврска за Управата за јавни приходи. Со ваквото обја
вување на неплатените даночни долгови за даночните
должници, од една страна се прави притисок за побрза
наплата ("подобродаменематаму"), а од друга страна
да се предупредат останатите даночни обврзници да
внимаваат во соработката со овие субјекти (“аконеи
плаќанадржавата,немадамиплатиимене“).
На крај, да напоменеме дека поединечните подато
ци и информации од/за даночниот обврзник кои немо
жат да се идентификуваат, а се содржат во збирните,
агрегирани податоци и информации не претставуваат
даночна тајна.
Податоците и информациите, особено оние кои се
однесуваат на даночна евазија, добиени од трети лица
за даночниот обврзник, претставуваат даночна тајна за
тој даночен обврзник. Управата нив може да ги користи,
но несмее да му дозволи увид на даночниот обврзник
 тој има право на увид само во неговите податоци (
според членот 8 од Законот за даночна постапка: "му
сеовозможуваувидвонеговитеданочниакти...".)
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ПРЕФАКТУРИРАЊЕ НА ПРОМЕТИ
ОД АС ПЕКТ НА ДДВ

Вера РАФАЈЛОВСКА
За целите на данокот на додадена вредност,
не постои префактурирање, бидејќи секогаш
кога се настапува во сопствено име и за сопствена сметка станува збор за вршење на сопствен промет.
Но во практиката, често се користи терминот
"префактурирање", кога исполнувачот - извршителот на прометот, по иста цена по која ја
извршил набавката на доброто или услугата,
врши промет спрема новиот купувач, односно
корисник. Ова најчесто се смета како невршење
на сопствен промет, односно само "префактурирање на трошоците".
Во одредени случаи "префактурирањето"
може да не биде поврзано со претходно извршен промет на добра или услуги, туку да
станува збор само за рефундирање на платени
туѓи трошоци.
Во овој напис Ви даваме примери за даночниот третман кога префактурирањето претставува промет, но и кога не претставува промет.

1

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ
ЗА СПИ Е ЊЕ КОН СТРАН СКА
АВИО - КОМ ПА НИЈА

Во функција на појаснување на префактурирањето,
ќе го разгледаме и следниов случај.
Пример 1:
Домашно правно лице (друштво А), врши продажба на авионски карти во име и за сметка на
странска авио - компанија (странско друштво Б) и
врши сместување - поточно врши хотелско сместување на патниците во случај на откажување на лет.
Домашното друштво А, согласно писмен договор со странското друштво (странска авио - ком34

панија Б), плаќа за сместувањето на патниците,
на друго домашно друштво (хотел В). За сместувањето, домашното друштво А, кое ги сместило
патниците ќе добие фактура од другото домашно
друштво (хотел В). Под претпоставка дека ова
друштво кое извршува хотелско - угостителски
услуги (В) е регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ, ќе изврши фактурирање на услугата
со посебно искажување на ДДВ (согласно член
30 став (2) точка 4). Него не го интересира чии се
патниците и какви се односите помеѓу странската
авио - компанија (Б) и домашното друштво (А), за
него налогот за сместување го дало друштвото
А и фактурата ќе ја достави на друштвото А и од
него го очекува надоместокот.

Се поставува прашањето:
Дали друштвото А има право на одбивка
на претходниот данок искажан во фактурата
на друштвото В и како ќе изврши префактурирање на странската авио - компанија (Б)?
Доколку се имаат предвид одредбите од членот
34 став (1) и членот 35 точка 6 од Законот за ДДВ,
сосема е јасно дека друштвото А, кое врши продажба на авио карти, не врши хотелско угостителска
дејност, а и издатоците за сместување и исхрана на
патниците се исклучени од правото на одбивка на
претходниот данок, па според тоа А не ќе може да
го одбие претходниот данок искажан во фактурата за сместување и исхрана на патниците чии
лет бил откажан.
Согласно договорот со авио-компанијата Б, друштвото А треба да префактурира за сместувањето и
исхраната на патниците. Но друштвото А не извршило сместување и исхрана, тоа само ги платило
трошоците, па затоа доколку префактурира не ќе
може да пресмета данок на додадена вредност. Во
овој случај, подобро е А да достави барање за рефундирање на трошоците, со доставување на копија од
сметката која ја добило од друштвото В.
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ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА АВИ ОН СКА КАРТА

Пример 2:
Институтот за контрола и производство на расаден материјал за тутун Тутун од Скопје, има
одделение, за развој и контрола на производство
на тутун, во кое работат и машински инженери
специјалисти за машините за пакување на цигари.
Институтот е регистриран даночен обврзник за
целите на ДДВ. На барање на Друштвото Валандово од Валандово, Тутун од Скопје прифатил да
испрати еден свој машински инженер во фабриката за производство на машини за пакување на
цигари во Холандија. Инженерот има обврска да
разгледа и тестира една машина за пакување на
цигари, како би можел да даде мислење за квалитетот на машините, на Друштвото Валандово
кое е заинтересирано да ги набави. Договорено е
тестирањето на машината од инженерот на Тутун
во Холандија да биде бесплатно (без надоместок),
но трошоците за авионската карта да бидат надоместени од Друштвото Валандово. Авионската
карта Скопје - Амстердам ја купил Институтот
Скопје од Скопје.

Се поставува прашањето:
Каде е местото на вршење на прометот?
Согласно член 14 став (2) точка 3 алинеја в), кога се
работи за движни материјални добра, тогаш местото
на услугата е во местото на вистинското извршување
на работата на движното добро, што во конкретниов
случај е Амстердам (Холандија).
Согласно член 2 точка 1 од Законот за ДДВ, оваа
услуга извршена во Амстердам (не е во земјата) не
претставува промет кој е предмет на оданочување,
што значи дека ваквиот промет на услуга - проверка
и тестирање на машината од страна на инженерот
од Тутун - Скопје е извршена во странство и не
потпаѓа под одредбите од Законот за ДДВ.
Пример 3:
Друштвото Агромак од Скопје и друштвото
Златен делишес од Ресен, се договориле да испратат по еден вработен на саем во Германија.
Авионските карти ги купил Агромак во износ
од 36.000 денари. Согласно договорот на Златен
делишес му доставил фактура за една авионска
карта во износ од 18.000 денари, без да искаже
ДДВ.

Се поставуваат прашањата:
Каков третман ќе има префактурирањето
на трошоците за превоз?
Дали треба да се пресметува и искажува
данок на додадена вредност?
На прв поглед, размислувањето наведува на проверка на одредбите од Законот за ДДВ, кои го регулираат оданочувањето на превозните услуги (член 23
точка 19 и проверка на членот 24 точка 9).
Но, ова размислување наведува на погрешен
заклучок.
Во конкретниов случај, прометот е услуга - проверка и тестирање на машина за пакување на цигари во
Амстердам. Тоа што надоместокот е само во висина на
авионскиот превоз (тие се договориле да се префактурира само авионска карта Скопје - Амстердам Скопје), не ја менува суштината на услугата. Доколку
беше договорен и посебен надоместок за основниот
промет - проверката и тестирањето на машината, тогаш вкупниот надоместок што ќе се побаруваше, ќе
беше многу поголем.
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Се поставува прашањето:
Дали Агромак правилно постапил?
Одговорот е: Да. Агромак префактурирал една
авионска карта во ист износ (18.000 денари). Согласно член 23 став 1 точка 19 од Законот за ДДВ авионскиот превоз на патници е ослободен од ДДВ.
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ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА КА МАТА

Пример 4:
Друштвото Мода од Скопје, склучило договор
за испорака на машки и женски кошули со Друштвото Тренд од Скопје во вредност од 3.000.000
денари и ДДВ во износ од 540.000 денари, или
вкупно 3.540.000 денари. Договорот е склучен
на 1 Февруари 2017 година со рок на испорака
10.02.2017 година и рок на плаќање 31 Март 2017
година. Во почетокот на април,бидејќи сé уште
долгот не бил платен од страна на Тренд, постигнат е писмен договор, Мода да може да земе
краткорочен кредит до висина на долгот, со каматна стапка која во моментот важи за краткорочните
кредити кај деловните банки, а Тренд ќе изврши
рефундирање на истата.
Мода во почетокот на мај 2017 година, зема
краткорочен кредит во износ од 3.500.000 денари
и камата во износ од 450.000 денари.

Се поставуваат прашањата:
Како да постапи Мода при префактурирањето на каматата?
Дали во овој случај каматата ќе биде ослободена од данок на додадена вредност?
Во Пример 4 префактурирањето на каматата треба
да се изврши како спореден промет на главниот промет - испорака на кошули. Во овој случај каматата не е
надомест за користење кредит, туку спореден промет
на главниот промет на добра (кошули).
Како и во претходните случаи и овде ќе имаме ист
даночен третман на каматата како да е извршена испорака на кошули, односно оданочувањето ќе биде како
и оданочувањето на прометот на кошули со 18%. Во
овој случај, бидејќи, прометот на кошули бил извршен
во претходен даночен период, а задолжувањето со
камата во друг даночен период, се применува член 22
од Законот за ДДВ, односно во тековниот месец кога
е извршено задолжувањето со камата се пријавува
промена на даночната основа и на долгуваниот данок. Во Пример 4, треба да се пријави дополнително
долгуван данок во износ од 81.000 денари (450.000 х
18% = 81.000). Овој данок се искажува на полето 27
од даночната пријава.
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Ова значи дека, во секој случај кога се врши
префактурирање на трошок кој е поврзан со извршу ва ње на про мет (ос но вен) на доб ра или
услуги, се врши корекција на основниот промет,
а тоа значи дека во поглед на пресметување на
данокот на додадена вредност, важат правилата
кои важеле во времето на пресметување (а со тоа
и фактурирање) на основниот промет.
Во книжното задолжение/ одобрение, кое Мода
мора да го достави до Тренд, мора да се повика и на
фактурата со која се фактурирани испорачаните кошули, но и на договорот за преземање на обврската
за плаќање на каматата од страна на Тренд.
Повикувањето на претходната фактура е особено битно од аспект на идентификувањето, поточно
правилното искажување на видот на доброто кое е
испорачано (во Пример 4 кошули), односно услугата
која е извршена и датумот кога е извршен таквиот промет, за да може правилно да се примени соодветната
даночна стапка за оданочување (во Пример 4 18%).
Што ќе се случеше ако главниот промет
беше на пример, ослободен од данок?
Во тој случај и споредниот промет ќе беше ослободен од данок на додадена вредност.
Под претпоставка дека се исполнети сите услови од
членовите 33 и 34 од Законот за ДДВ (а и не е исклучено правото на одбивка), Тренд ќе може овој данок
на додадена вредност (за него претходен данок) да
го искаже во Даночната пријава во истиот месец на
поле 27 со предзнак минус (-).
4

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ
ЗА НА ТО ВАР

При
мер
5: 5:
При
мер
Транспорт АД од Кратово, е регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ и специјализирано
за превоз на кабаста стока. За потребите на Мебел
од Виница склучил договор за превоз на сунѓер
од Кратово до Виница за износ од 40.000 денари.
Превозот вклучува натовар на сунѓерот.
За натовар на сунѓерот Транспорт го ангажира
друштвото Идеал од Кратово, со нивниот вилушкар да изврши натовар на 20 бали сунѓер за цена
од 2.000 денари. Напоменуваме дека и Идеал е
регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ.
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Се поставува прашањето:
Далиимапромет,којепредметнаодано
чување,доколкуима,којгоизвршува,когаго
извршува,далиеоданочивиакоеоданочив,со
којаданочнастапка?
Согласно ставот (1) на членот 2 од Законот за да
нокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ",
број 44/99...189/16, во натамошниот текст: Законот за
ДДВ), предмет на оданочување со данокот на дода
дена вредност е:
"Прометнадобраиуслуги(вонатамошни
оттекст:промет)којсевршисонадоместок
воземјатаодстрананаданочниотобврзник
ворамкитенанеговатастопанскадејност".
1. Далисеисполнетиусловитеодцитиранатаод
редбазапостоењенапредметнаоданочување?
Согласно членот 6 став (1), од Законот за ДДВ:
"Прометнауслугивосмисланаовојзакон
претставувасекојадејносткојанеепромет
надобравосмисланачленот3".
Тоа значи дека и натоварот и превозот претставу
ваат промет на услуги.
Меѓутоа,далитиесепредметнаоданочување?
2. Тој промет, е предмет на оданочување, бидејќи се
исполнети условите од цитираниот став (1) на чле
нот 2. Транспорт и Идеал се даночни обврзници и
се регистрирани за целите на ДДВ.
3. Дализапревозотинатоваротиманадоместок?
Одговороте: Да. Транспорт за превозот (вклучу
вајќи го и натоварот), бара еден надоместок од
40.000 денари од Мебел Виница, а Идеал само
за натовар бара 2.000 денари од Транспорт од
Кратово. Значи и овој услов е исполнет  постои
надоместок за овие услуги, независно од тоа дали
тој и ќе се реализира.
4. Кадеовојпрометереализиран?
Согласно точка 1, став (2) од членот 14, како место
на извршување на превозот како услуга се смета
"делницата по која се извршува превозот". Во
Пример5делницата е Кратово  Виница, што значи
во земјата, тоа значи дека и овој услов е исполнет.
Место на извршување на натоварот кој го извршил
Идеал, согласно членот 14, став 2 точка 3 алине
ја г, од Законот, е "местотокадештоуслугата
вистинскиеизвршена". Во Пример5, натоварот
на сунѓерот се вршеше во Кратово, значи и за овој
промет условот е исполнет.
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5. Дали натоварот и превозот се во рамките на
стопанскатадејностштојавршатданочните
обврзнициИдеалиТранспорт?
Одговорот е: Да. Тие се регистрирани даночни
обврзници и ова го извршуваат како стопанска
дејност  тоа го прават во рамките на редовното
извршување на деловната активност.
6. ДалиовојпрометкојгоизвршуваатТранспорт
иИдеалеоданочив?
Во членовите за даночните ослободувања (член
23 и член 24) овој промет не е ослободен од ода
ночување.
7. Сокојаданочнастапка?
Во член 30 од Законот, не се наведени овие услуги
за оданочување со повластена даночна стапка, па
според тоа тие се оданочуваат со општата даночна
стапка од 18% (член 29).
Се поставува прашањето:
Којпромет,одкојданоченобврзник,конкој
корисникнауслугатасеизвршува?
Мебел од Виница издала налог само кон Транспорт
од Кратово. Таа со него склучила договор и од него
побарала 20 бали сунѓер да ги превезе до фабриката
во Виница. Транспорт може во фактурата да наведе
посебно: превоз и натовар, но не мора.
Например, во фактурата да прикаже:
Извршен превоз .......................................... 38.000
Натовар ......................................................... 2.000
ВкупнобезДДВ.................................... 40.000
ДДВ 18% ........................................................ 7.200
ВкупносоДДВ..................................... 47.200
Натоварот е спореден промет кој, за даночни
целијаделисудбинатанапревозот.Транспорт
договориледеннадоместокзапревозотсонато
варотпазатоанеговатафактураќебиде40.000+
7.200ДДВ=47.200денари.
Гледано пак од аспект на Идеал, тој извршил само
натовар, и не го интересира, каде сунѓерот ќе го пре
везува Транспорт и дали за него бара надоместок или
не. Тој извршил само натовар во Кратово по налог
на Транспорт и за таа услуга побарал надоместок од
2.000 денари. Значи тој извршил промет во свое име
и за своја сметка, па затоа фактурата што треба да ја
издаде ќе содржи:
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Извршен натовар на 20 бали
сунѓер............................................................. 2.000
ДДВ од 18% ...................................................... 360
Вкупно ..................................................... 2.360
5

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП
(НАЕМ) НА ДВИЖ НИ ДОБРА

Префактурирањето на трошоците поврзани со издавањето во закуп (изнајмувањето), на движни добра и
судбината на споредните промети од даночен аспект,
е определена од основниот промет. Бидејќи во практиката, како најмасовно се јавува давањето во закуп
(изнајмувањето) на превозните средства, во продолжение ќе разгледаме еден пример на изнајмување и
префактурирање на трошоците.
Пример 6:
Друштво Градежник од Скопје е регистриран
даночен обврзник за целите на ДДВ и се занимава со трговија на градежен материјал. Поради
зголемен обем на работа изнајмува (закупува)
товарно возило од Друштвото Елиза од Скопје,
кое е исто така регистриран даночен обврзник за
целите на ДДВ. Возилото е изнајмено со писмен
договор во кој точно се прецизирани правата и
обврските помеѓу закуподавачот и закупецот.
Во договорот, помеѓу другото е регулирано и одржувањето на товарното возило: трошоците за
тековно одржување (редовно сервисирање со
замена на резервните делови и ситни поправки)
паѓаат на товар на Друштвото Елиза, а останатите
трошоци - инвестиционо одржување на товар на
Друштвото Градежник.
Во текот на користењето на товарното возило,
вршено е редовно сервисирање и промена на резервните делови. Во текот на петтиот месец се
јавува сериозен дефект на менувачот и потреба
од целосна замена. Согласно договорот Друштвото Елиза се обратило до Друштвото Градежник и
добило одговор, да изврши замена на менувачот,
поточно да го однесе возилото во сервис и замени
менувачот, а трошоците ќе му бидат надоместени
од Друштвото Градежник.
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Се поставуваат повеќе прашања:
Дали Елиза има право на одбивка на претходниот данок, содржан во фактурите за редовното сервисирање?
Дали Елиза може да даде налог за промена
на менувачот?
Дали Елиза има право да го одбие претходниот данок содржан во фактурата за промена
на менувачот?
Дали Елиза има право да изврши префактурирање за промена на менувачот?
Дали има право во фактурата да го искаже
данокот на додадена вредност?
Што се однесува до правото на одбивка на претходниот данок за редовното сервисирање (фактурирана
работна рака и резервни делови), Елиза има право на
одбивка на претходниот данок. Елиза е регистриран
даночен обврзник за целите на ДДВ и во рамките на
својата дејност ги користела услугите на сервисот за
редовно сервисирање на возилото. Елиза со договор
го изнајмила возилото и нејзина обврска е тековното
одржување на возилото. Условите од членовите 33 и
34 од Законот за ДДВ се исполнети и не е исклучено
правото на одбивка на претходниот данок (член 35), па
затоа Елиза ќе може да ги одбие претходните даноци
содржани во фактурите за овие услуги.
Сервисот, во кој е извршена замената на менувачот
постапил по налог на Елиза. Сервисот незнае и не го
интересира чие е товарното возило. Бидејќи налогот
го добил од Елиза, тој и фактурирањето ќе го изврши
на Елиза. Елиза, пак, во случајов постапила по налогот на изнајмувачот Градежник: тој го дал налогот на
Елиза за промена на менувачот. Но, бидејќи согласно
договорот за изнајмување, ова одржување на возилото е негова обврска, затоа и се изјаснил дека треба
нему да му се префактурира овој трошок.
Во овој случај, претходниот данок во фактурата
за промена на менувачот Елиза има право да го одбие како сопствен претходен данок - но, таа истовремено мора да изврши и фактурирање (префактурирање), бидејќи во случајов му извршила услуга
(поправка на товарното возило) на Градежник. Во
својата фактура Елиза има право да го искаже и данокот на додадена вредност. Суштински фактурата на
Елиза кон Градежник ќе биде префактурирање - препис
на фактурата од сервисот кон неа, бидејќи и даночната
основа и данокот во двете фактури се исти.
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ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП
НА ДЕ ЛО ВЕН ПРОС ТОР БЕЗ НА ДО МЕС ТОК

Во практиката се случува да се изнајми деловен
простор без надомест за закупнина, па се поставува
прашањето:
Што ќе се случи со префактурирањето, уште поточно како ќе се изврши префактурирањето на трошоците (споредните промети),
доколку не постои основниот промет?
Пример 7:
Транспорт АД од Кратово, е друштво - регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ
со месечен даночен период и специјализиран за
превоз на кабаста стока. Друштвото изнајмува
магацински простор на непрофитната организација Безгрижност од Кратово за период од една
година. Непрофитната организација единствено
е обврзана секој месец да ги плаќа трошоците за
струја, вода и телефон.

Во овој случај, трошоците кои треба да ги плати Безгрижност, во поглед на подложноста за
оданочување со данокот на додадена вредност,
се поистоветуваат со главниот промет, односно
плаќањето на наемнината. Значи износот на овие
трошоци, подлежи на оданочување и е оданочив со
општата даночна стапка од 18%.
Во конкретниов пример, секој месец Транспорт АД
ќе изврши префактурирање на овие трошоци - за електрична енергија, вода и телефон и ќе пресмета данок
на додадена вредност по стапка од 18%.
7

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА ЗА КУП
НА ДЕ ЛО ВЕН ПРОС ТОР СО НА ДО МЕС ТОК

Пример 8:
Транспорт АД од Кратово, е друштво - регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ со месечен даночен период и специјализиран за превоз
на кабаста стока. Друштвото изнајмува магацински
простор на Идеал од Кратово по цена од 10.000
денари месечно, односно заедно со данокот 11.800
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денари (10.000 +1.800). Согласно договорот, покрај
плаќањето кирија, Идеал ги надоместува и трошоците за струја, вода и обезбедување.
Транспорт АД на 07.09.2017 година добил
фактура за месец август од ЕВН Македонија за
потрошена електрична енергија за магацинот во
износ од 2.006 денари (1.700 + 306 = 2.006). На
8 Септември добил фактури од Друштвото за
обезбедување имоти и лица фактура на износ од
1.416 денари (1.200 + 216) и од Јавното претпријатие за испорака на вода на износ од 504 денари
(480 + 24).
На 11.09.2017 година Транспорт АД му доставил на Идеал една фактура во која му искажал:
• Кирија за месец август
во износ од ............................................ 10.000
• Испорачана електрична енергија .......... 1.700
• Обезбедување на
магацинот за месец 08 ........................... 1.200
• Испорачана вода во месец 08 .................. 480
• Вкупно износ без ДДВ
(даночна основа) .................................. 13.380
• + ДДВ 18% ............................................... 2.408
Вкупно ............................................ 15.788
Ако добро се погледнат износите на поединечниот
промет кој е извршен кон Траспорт АД ќе се види дека
тој должи, за струја 2.006 денари, за обезбедување
1.416 денари и за вода 504 денари, или вкупниот долг
изнесува 3.926 денари. Но, Транспорт АД кон Идеал
префактурирал 2.006 денари за електрична енергија
(1.700 + 306), за обезбедување 1.416 денари (1.200 +
216) и за вода 566 денари (480 + 86), или вкупен долг
од 3.988 денари.
Очигледно е дека Транспорт префактурирал 62
денари повеќе кон Идеал. Се поставува прашањето:
Од каде зголемениот износ кој е префактуриран и дали правилно е пресметан, односно
префактуриран тој износ?
Ако поединечно се погледаат трите промети кои се
префактурираат, ќе се забележи дека за испораката
на вода е префактуриран зголемен износ. Префактурирање на трошоците за вода од страна на Транспорт
АД е сосема нормално, бидејќи испораката на вода,
како спореден промет, ја дели судбината на основниот промет - изнајмување и се оданочува по
стапка од 18%.
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Пример9:
ТранспортАДод Скопје, е друштво - регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ и специјализирано за превоз на стока. Друштвото изнајмува
магацински простор на Текстилод Скопје по цена
од 100.000 денари месечно. Согласно договорот,
покрај плаќањето кирија, Текстил ги надоместува
и трошоците за струја.
Транспорт АД на 12.09.2017 година добил
фактура за месец август од ЕВНМакедонија за
потрошена електрична енергија за магацинот во
износ од 2.006 денари (1.700 + 306 ДДВ).
На 14.09.2017 година Транспорт АД му доставил на Текстил две фактури: една за киријата во
износ од 118.000 денари (100.000 + 18.000 ДДВ), и
една за струјата во износ од 2.006 денари (1.700
+ 306 ДДВ).
Транспорт е регистриран даночен обврзник и во
рамките на својата стопанска дејност изнајмува магацин за надоместок на друг даночен обврзник. Магацинот се наоѓа во Скопје (за даночни цели во земјата,
односно на територијата на важење на Законот).
Изнајмувањето на магацинот како услуга (член 6
став (1)) и испораката на електрична енергија како
промет на добро (член 14 став 2 точка 1 од Законот)
претставуваат промет кој подлежи на оданочување и е
оданочив со општата даночна стапка од 18% (член 28).
Се поставува прашањето:
Далиправилнопостапилданочниотобврз
ник Транспорт со издавањето две фактури
наТекстил?
Од Пример9, произлегува дека Транспорт извршува два промета, но кои чинат една економска целина.
Испораката на електричната енергија претставува
промет на добра, но истата е исклучиво поврзана со
изнајмувањето на магацинот. Доколку Транспорт не
го изнајмеше магацинот на Текстил, воопшто немаше
да има испорака на електрична енергија на Текстил.
Текстил ниту склучил договор со ЕВН Македонија, ниту
ЕВН Македонија знае дека тој е примател на струјата.
Од ова произлегува дека, испораката на електричната
енергија претставува спореден промет на главниот,
основниот промет изнајмување на магацинот. Согласно ова, испораката на електричната енергија, за
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даночни цели ја дели судбината на услугата - изнајмување на магацинот (Член 8 став (2) од Законот).
Важно:Меѓутоа, согласно Поглавјето 38 став (6)
од Упатството за примена на Законот за данокот на
додадена вредност (акт на Министерот за финансии
бр.08-9289/1 од 19.06.2000 година, кој е задолжителен
за вработените на УЈП) испоракатанаелектрична
енергијанесесметазаспореденпромет.
Toa значи дека Транспорт сосема исправно постапил при фактурирањето на електричната енергија.
Ова особено е битно од аспект на местото на извршувањето на ваквите промети, како и евентуалното
оданочување со различни даночни стапки.
Пример10:
ТранспортАДод Скопје, е друштво - регистриран даночен обврзник за целите на ДДВ и специјализирано за превоз на стока. Друштвото изнајмува
магацински простор на Текстил од Скопје по цена
од 100.000 денари месечно. Согласно договорот,
покрај плаќањето кирија, Текстилги надоместува
и трошоците за струја. Магацинот започнува да
се користи, согласно со договорот, од почетокот
на март.
Транспорт АД на 12.09.2017 година добил
фактура за месец август од ЕВНМакедонијаза
потрошена електрична енергија за магацинот во
износ од 2.006 денари (1.700 + 306 ДДВ).
На 14.09.2017 година Транспорт му доставил
на Текстилдве фактури: една за киријата во износ
од 118.000 денари (100.000 + 18.000 ДДВ) и една за
струја во износ од 2.596 денари (2.200 + 396 ДДВ).
Во Пример10, доколу претпоставиме дека се работи за сосема исти даночни обврзници како и во Пример
9, тогаш единствена разлика претставува искажувањето на износот за испорачаната електрична енергија.
Во Пример9, изнајмувачот на магацинскиот простор
(Транспорт АД), во фактурата го искажа истиот износ
за испорачаната електрична енергија како што го доби
од ЕВН Македонија. Во Пример10, закуподавачот на
магацинскиот простор (Транспорт АД) искажал пого
лемизнос за 500 денари (2.200 - 1.700 = 500) од оној
кој го добил од ЕВН Македонија. Значи дека тој искажал
поголема даночна основа, па затоа искажал и поголем
ДДВ за износ од 90 денари (396 - 306 = 90).
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Се поставува прашањето:
ДалиправилнопостапилТранспортАД?
Гледано граѓанско - правно, Транспорт го прекршил
договорот со кој имал право да ги пренесе трошоците,
односно надоместокот кој го плаќа за потрошената електрична енергија. Во овој случај, тој не врши
"префактурирање" како тоа вообичаено се нарекува,
кога со истиот износ се задолжува - напротив тој додал вредност, односно заработува и на испораката на
електрична енергија.
Далиправилнопостапилзаданочницели?
Одговорот е: Да. Транспорт искажал поголем
износзаиспорачанатаелектричнаенергија,од
носно побарал поголем надоместок и правилно
пресметалипоголемданокнадодаденавредност.
Што ќе се случи ако на пример, Текстил дознал за
износот од фактурата од ЕВН кон Транспорт и го платил
намалениот износ од 2.006 денари (1.700 + 306 ДДВ).
ДалиТранспортсегаќедолжинамаленДДВ?
Одговорот е: Не. Независно колку ќе му плати
Текстил на Транспорт и дали воопшто ќе му плати,
Транспорт ќе го должи данокот искажан во фактурата.
Транспорт го побарува зголемениот износ од 2.200
денари и должи зголемен данок на додадена вредност
(396 денари).
Пример11:
Друштво Модаод Скопје, склучило договор за
изнајмување на магацински простор на Ентериер
ДООод Скопје. Месечната кирија е договорена на
износ од 200.000 денари. Трошоците за електрична енергија, парно греење и вода за пиење, паѓаат
на товар на закупецот. Согласно договорот, Мода
го празни и чисти просторот и на 28.08.2017 година
му ги предава клучевите на Ентериер. Ентериер,
почнувајќи од 1 Септември 2017 година го користи
магацинскиот простор за сопствени потреби.
На 06.10.2017 година Мода добила фактура
за испорачана вода од ЈПВодоводиканализа
цијаСкопје, во вкупен износ од 630 денари, а на
10.10.2017 година, од ТоплификацијаАДдобила фактура на вкупен износ од 14.160 за парно
греење.
На 12.10, добиена е фактура од ЕВНМакедо
нијаво вкупен износ од 5.310 денари за испорачана електрична енергија за месец септември.
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Модана14.10.2017годинајадоставиласледна
вафактуранаЕнтериер:
1. Закупнина за септември 2017 ............ 200.000
2. Испорачана топлинска енергија
(парно греење) за септември 2017 ...... 12.000
Вкупно за закупнина и греење ............ 212.000
ДДВ од 18% ............................................ 38.160
Вкупно............................................ 250.160
Наистиотдатумдоставувауштедвефактури.
Вопрватафактура,поточнововторатафактура
замесецсептември,искажува:
Испорачана вода за септември 2017 ............. 600
ДДВ од 5% .......................................................... 30
Вкупно................................................... 630
Вотретатафактуразаистиотмесец,искажува:
Испорачана електрична енергија ................ 4.500
ДДВ од 18% ...................................................... 810
Вкупно................................................ 5.310
Во Пример11, даночните обврзници се регистрирани за целите на ДДВ (само износот на киријата,
како промет, Мода ја прави задолжителен даночен
обврзник за ДДВ, бидејќи износот е над прагот за регистрација од член 51 став (1)). Прометот е извршен
за надоместок - издадени се фактури со кои се бара
плаќање, а прометот е извршен во Скопје и во рамките
на стопанската дејност и на двата даночни обврзника.
Се поставува прашањето:
Дали Мода правилно постапила со изда
вањенатрифактуриисокористењетона
различните даночни стапки за различните
прометиодеденединственекономскипро
цес?
Во втората фактура од истиот датум (14.10.2017
година) Мода го искажала прометот на вода кон Ентериер. Прометот на вода за пиење е промет на добра
од членот 3 став (1) на Законот, кој подлежи на оданочување со повластена даночна стапка од 5%, согласно
член 30, став (1) точка 2 од Законот.
Меѓутоа, согласно членот 8 став (2) од Законот:
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"Ако прометот на услуги како основен промет е дополнет со промет на друга услуга или
на добро, како спореден промет, целокупниот
промет ќе се смета за промет на услуги".
Прометот на водата за пиење кон Ентериер е исклучиво последица на изнајмувањето на магацинот.
Тоа значи дека испораката на водата е спореден
промет, на изнајмувањето на магацинот, па затоа
за даночни цели се смета како една економска
целина и ја дели судбината на главната услуга изнајмување.
Во примерите констатиравме дека изнајмувањето
е услуга која подлежи на оданочување и се оданочува
со општата даночна стапка од 18%, што значи дека
и испораката на вода за пиење ќе го има истиот
третман, односно ќе се оданочи со општата даночна стапка од 18%.
Мода на Ентериер требала да му достави следна фактура:
1. Закупнина за септември 2017 ............ 200.000
2. Испорачана топлинска енергија
(парно греење) за септември 2017 ...... 12.000
3. Испорачана вода за септември 2017 ........ 600
4. Испорачана електрична
енергија за септември 2017 .................... 4.500
ДДВ од 18% ............................................ 39.078
Вкупно ............................................ 256.178
Напомена: Мода можеше да достави и две фактури
една за закупнина, парно и вода, и една за електрична енергија.
8

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ ЗА
ЗА КУП НА СТАН

Пример 12:
Друштвото Украс АД од Скопје е регистриран
даночен обврзник за целите на ДДВ. Врз основа
на размена (компензација) за извршени занатски
услуги поседува стан во Скопје. На барање на
Здравствената установа Здравје, постигнат е договор за изнајмување на станот на истата установа
за период од две години. Наемнината е договорена
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во износ од 10.000 денари, како и надоместување
на трошоците за струја, вода и топлинска енергија. Здравствената установа Здравје, станот го
изнајмува за да смести свој вработен во него. За
кирија Здравје побарува ист износ (10.000 денари)
и надоместување на трошоците за вода, струја и
топлинска енергија.
Во Пример 12 станува збор за два промета:
• Прв промет, помеѓу даночниот обврзник Украс
АД и Здравје и
• Втор промет, помеѓу Здравје и вработениот во
Здравје.
Во првиот промет Украс го изнајмува станот за
надоместок од 10.000 денари - тој е вршителот на
прометот на услугата.
Дали оваа услуга потпаѓа под ослободувањето од член 23 точка 2, односно дали ова изнајмување на станот се користи за станбени цели?
Одговорот е: Негативен. Украс го издава станот на Здравје, а Здравје како здравствена установа
неможе да живее во станот. Само фактичкото користење на станот за станбени цели (живеење), значи
исполнување на условот од точката 2 на членот 23 и
ослободување на таквиот промет.
Во конкретниов случај, Украс извршува оданочив
промет - изнајмување на стан, кој подлежи на оданочување и е оданочив со општата даночна стапка од 18%.
Истата судбина ќе ја делат и споредните промети,
односно префактурирањето на трошоците за струја,
вода и топлинска енергија, односно ќе се изврши со
истата даночна стапка од 18%.
Што се случува во вториот промет: од
Здравје спрема вработениот (физичко лице)?
Во овој промет Здравје станот го изнајмува за станбени цели- вработениот во него ќе станува (живее).
Ова изнајмување потпаѓа под одредбата од членот 23
точка 2 од Законот за ДДВ и овој промет е ослободен од
данок на додадена вредност. Меѓутоа ова ослободување на прометот не дава право на одбивка на претходниот данок, содржан во фактурите на Украс. Со оглед
на ваквиот даночен третман на овој (основен) промет
и префактурирањето на трошоците за вода, струја и
топлинска енергија ќе биде ослободено од данок исто
така без право на одбивка на претходниот данок.
Треба да напоменеме дека во Пример 12, е земен
даночен обврзник (Здравје) кој извршува промет ослободен од данок без право на одбивка на претходниот
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данок (член 23 точка 10 од Законот за ДДВ), но и да не
беше ваков даночен обврзник, туку даночен обврзник
кој извршува оданочив промет и е регистриран за целите на ДДВ, сепак не ќе можеше да пресмета данок на
основниот промет изнајмување на станот за станбени
цели и на споредниот промет (испорака на вода, струја и топлинска енергија). Од сето претходно може да
заклучиме дека, изнајмувањето на станови - само на
физички лица за живеење, има третман на даночно
ослободено исполнување, а кон тоа исполнување
се приклучуваат и споредните промети кои имаат
третман на единствен економски процес.
9

ПРЕФАК ТУ РИ РА ЊЕ НА ТРО ШО ЦИ КОИ
НЕ СЕ СПО РЕ ДЕН ПРО МЕТ И КОИ НЕ
НАС ТА НА ЛЕ ВО ВРСКА СО НЕ КОЈ ПРО МЕТ

Во практиката се јавуваат и случаи кога постои
префактурирање на трошоци, но кои за основа немаат настанат промет на добра или услуги, односно,
помеѓу лицата кои вршат префактурирање на трошоците и лицата на кои им се врши префактурирањето
не се врши промет. Во овие случаи станува збор за
надоместување (рефундација) на трошоци кои ги
платило лицето кое врши префактурирање, а кои
ги товарат трошоците на работење на лицата на кои
им се врши префактурирањето.
Во овие случаи не постои договор за вршење на промет од лицето кое префактурира кон лицата на кои им се
префактурира, туку најчесто постои договор за плаќање на заедничките трошоци, односно едно од лицата
се јавува како носител, односно примател на фактурите
за извршените испораки, односно направените трошоци.
Врз основа на фактурите, тоа лице врши распределба
на трошоците според постигнатиот договор од останатите лица и го побарува соодветниот дел од секое од тие
лица. Во овој случај лицето кое врши распоредување на
трошоците, не врши префактурирање на соодветните
делови, бидејќи и не врши промет, туку само искажува
парично побарување за соодветниот дел. Затоа, во овие
случаи, ова лице, најдобро е да достави пресметка или
пак распоред на заедничките трошоци.
Се поставува прашањето:
Дали лицето на кое гласи фактурата за
заедничките трошоци има право на одбивка
на претходниот данок искажан во фактурата
за извршениот промет?
Одговорот е: Потврден - доколку лицето на кое
гласи фактурата ги исполнува условите од Законот за
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ДДВ, односно е регистриран даночен обврзник кој
извршува оданочив промет со право на одбивка на
претходниот данок, не е исклучено правото на одбивка за тие трошоци и со добивање соодветна фактура
(која се евидентира), може да изврши одбивка на претходниот данок, но само во висина на соодветниот
дел кој се однесува на него (50% од износот на ДДВ).
Дали останатите лица кои добиваат пресметка за плаќање на дел од трошоците можат
да извршат одбивка на претходниот данок?
Одговорот е: Негативен - тие неможат да извршат одбивка на претходниот данок. Впрочем,
тие и немаат фактура која гласи на нивниот дел
на прометот од добавувачот, па со тоа не исполнуваат еден од основните услови.
При
мер
13:
При
мер
13:
Во деловниот објект на ул. Караорманска бр
177 во Скопје сместени се друштвата: Современ
книжар, Унија и Дизајн, сосопственици на објектот.
Броилото за електрична енергија, броилото за
потрошена вода, како и топлинска енергија гласат на Современ книжар кој е и сопственик на
50% од деловниот објект. Со меѓусебен договор,
договорено е, покрај претходно наведените трошоци и трошоците за осигурување, обезбедување и
одржување да се фактурираат на Современ книжар, а да се подмируваат согласно квадратурата
која е во сопственост. Современ книжар секој
месец врши поделба - распоред на добиените
фактури за трошоците и им доставува пресметка
на делот од заедничките трошоци кој им припаѓа
на другите две друштва (Унија 33% и Дизајн 27%).
Во Пример 13, единствено Современ книжар ги
исполнува условите за одбивка на претходниот данок
(секако доколку е регистриран и врши оданочива дејност), бидејќи единствено тој ги добива фактурите
во кои е искажан ДДВ. Но тој има право на одбивка
само на делот за кој тој е сопственик и за кој се
однесува соодветниот дел.
Современ книжар ги плаќа целосно добиените
фактури за заедничките трошоци, бидејќи тие гласат
на негово име, а од останатите две друштва тој врши
рефундирање на нивните веќе платени трошоци.
Современ книжар не врши промет спрема другите две
трговски друштва.
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ПрооДНи сТаВки
оД ас ПЕкТ На ДДВ

Др. Горан рафајлоВски
Во одделни случаи, во практиката многу
често постои дилема во однос на одговор на
прашањето:
Далиодреденоплаќањезатаксаилинекои
трошоциепрооднаставкаилиенадомес
токзаизвршенпрометнакојтребадасе
пресметаданокнадодаденавредност?
Начелно одговорот е: Доколку даночниот
обврзник кој го прима плаќањето не е ниту до
верител ниту должник, односно за него тоа не
претставува ниту трошок ниту приход, бидејќи
тој само посредува, односно врши услуга во
туѓо име и за туѓа сметка, во овој случај за него
тоа се т.н. проодни ставки.
Проодни ставки се јавуваат кај шпедитерите,
адвокатите, нотарите и трговските друштва кои
вршат услуги на сместување, односно давање
угостителски услуги во туристички места, ус
луги за паркирање и слично.

Во продолжение дадени се неколку Примери за
проодни ставки кои најчесто се јавуваат во практиката:
Пример 1:

комунална такса за паркирање

На друштвото ПаркингДОО од Скопје, кој е ре
гистриран даночен обврзник за целите на ДДВ,
врз основа на договор со општината, дадено му
е на користење паркиралиштето во центарот
на градот. Друштвото ПаркингДООза едноча
совно паркирање на патничко возило наплатува
40 денари. Со одлука на Општината друштвото
ПаркингДООе задолжено да наплатува 4 денари
комунална такса за користење на просторот за
паркирање (10% од наплатената цена).
ПаркингДОО, на корисниците на паркинг прос
торот им издава сметка за користење:
Надоместок за паркирање
ДДВ 18%

6 ден.

Вкупно

40 ден.

Комунална такса
Во член 18 од Законот за данокот на додадена
вредност ("Службен весник на РМ", број 44/99...189/16,
во натамошниот текст: Законот за ДДВ) е пропишано:
Даночната основа не ги опфаќа:
"1. Намалувањата на цената во форма на дис
конт за авансни плаќања,
2. Ценовниот дисконт, рабатот и другите ви
дови на намалување на цената одобрени на
примателот на доброто или на корисникот
на услугата во време на извршување на про
метот, ако тие се посебно искажани во фак
турата и евидентирани во книговодството, и
3. Износот што го добива даночниот обврзник од
примателот на доброто или од корисникот на
услугата како плаќање на трошоците што ги
направил во нивно име и за нивна сметка, ако
тој износ е евидентиран во книговодството."
Според цитираниот член 18, во точката 3, е уредено
прашањето за проодните ставки од аспект на ДДВ.
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34 ден.

4 ден.

Вкупен износ за плаќање

44 ден.

Дали Друштвото Паркинг ДОО, правилно
постапило?
одговорот е: Да. Паркинг ДОО постапил согласно
член 18 точка 3 од Законот за ДДВ бидејќи:
• Паркинг ДОО го изнајмува паркинг просторот и за
тоа наплаќа надоместок;
• Висината на комуналната такса не ја одредува, таа ја
одредува советот на општината како % од цената на
надоместокот, согласно Законот за комунални такси;
• Паркинг ДОО нема својство ниту на доверител,
ниту на должник. Доверител на комуналната так
са е општината (таа побарува комунална такса, а
должници се физички и правни лица кои го користат
паркинг просторот;
• Паркинг ДОО само ја наплатува комуналната такса
и ја уплатува на трезорска сметка на општината.
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Пример2:

рањенадруштвотоМакпрометдООгиплатилвонегово
имеизанеговасметка,задазапочнесудскатапостапка.

Туристичкатакса

ХотелотИнексодОхридизвршилсместува
њена5лицапобарањенадруштвотоМодаод
Скопје.Ценатанасместувањето(полнпансион)
изнесува 1.800 денари (без ДДВ и туристичка
такса).Хотелотзаеднодневниотпрестоједно
ноќевањенапеттелицаиспоставилфактура
наМода,воизносод9.950денари:
Услуганасместување
(5х1.800) 9.000 ден.
(9.000х5%)
450 ден.
ддв5%
Вкупно
9.450ден.
Туристичкатакса
(5 х100)
500ден.
Вкупнозаплаќање
9.950ден.
Напомена: ДДВ на туристичката такса не е
пресметан согласно член 18 точка 3
одЗаконотзаДДВ.

ДалихотелИнексОхрид,правилнопостапил?
Одговороте:Да.ХотелИнексОхридвоодносна
туристичкататаксазапрестојнесејавуванитукако
доверител,нитукакодолжник,тукусамојанаплату
ватуристичкатаксасоуслугатазасместувањеија
уплатува на трезорската сметка на општината. во
фактуратавнесуванапомена.
Пример3:

Судскитакси

ДруштвотоМакпрометДОО,Скопјезасудски
споргоангажиралоадвокатотТрајковскиНикола.
Заизвршенатаадвокатскауслугаадвокатот
ТрајковскиНиколанадруштвотоМакпромет
ДОО,Скопјемујадоставилследнавафактура:
Адвокатскауслуга
ддв18%
Вкупно
Судскитаксипрооднаставка
Вкупенизносзаплаќање

23.000ден.
4.140ден.
27.140ден.
10.000ден.
37.140ден.

Напомена: ДДВнасудскататаксанеепресметансог
ласночлен18точка3одЗаконотзаДДВ.

ДалиадвокатотТрајковскиНикола,
правилнопостапил?
Одговороте:Да.Засудскитетаксиадвокатотнее
нитудолжник,нитудоверител,тојсудскитетаксипоба
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Пример4:

Трошоцизашпедиција
-проодниставки

1. ДруштвотоТраншпедДООодСкопје,врши
шпедитерскиуслугизадруштвотоМона
ДООодСкопје.ЗаувознастокаодГерманија
(Минхен)доСкопје.ТраншпедДООгисноси
следниветрошоци:
 ПревознарелацијаМинхенСкопје
(1.340километривостранствои
45воземјата).Овојизносезасметан
воцаринската,асотоаи
воданочнатаосновазаДДВ.............. 12.000
 Царинавоизносод.............................. 54.000
 ДДВ........................................................ 62.000
 Обрасци...................................................... 400
2. Шпедитеротизвршилфактурирањена
МонаДООприштојаискажалицената
насвојатауслугавоизносод............... 10.000
Заизвршенатауслуга,јаиздалследнавафра:
Шпедитерскауслуга
Обрасци
даночнаоснова
ддв18%
Вкупно
Превоз(МинхенСкопје)
Вкупноуслуги
Царинапрооднаставка
ддвпрооднаставка
Вкупнопроодниставки
Вкупенизносзаплаќање

10.000ден.
400ден.
10.400ден.
1.872ден.
12.272ден.
12.000ден.
24.272ден.
54.000ден.
62.000ден.
116.000ден.
140.272ден.

Напомена: ДДВнеепресметаннапревозотсоглас
ночлен21став(2)точка2,инапроод
нитеставкисогласночлен18точка3
одЗаконотзаДДВ.

ДалиТраншпедДОО,Скопјеправилнопостапил?
Одговороте:Да.Платенатацаринаиддвнесе
обврсканаТраншпеддООтукусеобврсканаМона
дОО,Скопје.ТраншпеддООкакошпедитерсамоја
олеснилцаринскатапостапка.
ПревозотодстрананашпедитеротнарелацијаМин
хенСкопјеистотаканеподлежинаоданочувањесо
ддвсогласночлен24став(1)точка3подб,авосог
ласностсочлен21став(2)точка2одЗаконотзаддв.
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оБВРСки За ТРГоВЦиТЕ и ДиСТРиБУТЕРиТЕ

СоГлаСНо ЗакоНоТ За ЗаШТиТа На ПоТРоШУВаЧиТЕ
Др. Горан РафајлоВСки
Со Законот за заштита на потрошувачите
("Службен весник на РМ", број 38/04...152/15)
се уредува заштитата на правата на потрошу
вачите, условите и начинот на заштитата на
потрошувачите, условите за трговско работе
ње што се од значење за заштита на правата на
потрошувачите, правата и обврските на здру
женијата на потрошувачите, како и надлежнос
тите на органите на државната управа во однос
на заштитата на потрошувачите. Утврдувајќи
ги правата на потрошувачите, со Законот за
заштита на потрошувачите (во на тамошниот
текст: Законот), истовремено се утврдуваат и
обврски за трговците, производителите и дис
трибутерите.
Во продолжение ќе наведеме некои од об
врските од Законот за заштита на потрошува
чите кои се однесуваат на трговците, произво
дителите и дистрибутерите (во натамошниот
текст: трговци) и глобите пропишани за непо
читување на законските одредби.

иН фоР Ми Ра ЊЕ За УС ло Ви ТЕ За ПРо ДаЖБа

Законот содржи одредби со кои се утврдува право
на потрошувачите да бидат информирани за квали
тетот, карактеристиките и условите на продажба на
производите и давањето услуги. Законот го штити
потрошувачот и ако потрошувачот се сомнева дека
трговецот не постапил според одредбите од Законот,
наводите на потрошувачот ќе се сметаат за вистинити
и трговецот на барање на потрошувачот е должен да
му го врати уплатениот износ за купениот производ
и да му ја надомести евентуално сторената штета,
потрошувачот е должен да го врати купениот произ
вод, а трговецот да го прими вратениот производ од
потрошувачот.
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иСТакНУВаЊЕ На ПРоДаЖНиТЕ УСлоВи

Една од најбитните обврски за трговецот е об
врската јасно и на видно место да ги истакне про
дажните услови во продажниот простор, посебните
продажни услови за одделни производи и услуги на
продажните места на тие производи и услуги, а ус
ловите за продажба на производи за посебни групи
потрошувачи (младенци, пензионери, инвалиди, сту
денти и сл.) да ги истакне на видно место. Законот
забранува условување на купување на едни про
изводи со купување на други производи или друг
начин на условување на купување и продажба на
производи.
За извршените услуги за поправка и одржување
на производите, чија вредност е поголема од 5.000
денари, трговецот е должен да му достави на потро
шувачот пресметка и работен налог со опис на рабо
тите, употребениот материјал или делови за поправка
и одржување.
иС Так НУ Ва ЊЕ На ЦЕ На Та На ПРо иЗ Во Ди ТЕ и
Да Ва ЊЕ На УС лУГи

Трговецот согласно Законот е обврзан на јасен,
видлив, читлив и недвосмислен начин да ја истакне
продажната цена на производите и услугите, односно
на продажното место на кое се изложени производите,
на производите во рефусна состојба, на услугата кои
ги дава и на резервните делови кои ги продава. Про
дажната цена мора да биде напишана во денари на
производот, односно амбалажата, на продажното
место на производите, како и на производот во
излогот, а трговецот е должен да се придржува на
истакнатите продажни цени и условите за продажба.
ПРо ДаЖ Ба На ПРо иЗ ВоД Со НЕ ДоС Та Ток
или ГРЕШка

Трговецот е должен производите кои имаат недос
таток или грешка, при нивната продажба физички да
ги одвои од останатите производи и јасно, видливо и
читливо да ги обележи на производот, а на продажното
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местодаистакненатписдекасеработизапродажба
напроизводисонедостатокилигрешка.
АМБ АЛ АЖА

Трговецотедолженпроизводотдагопродававо
соодветнаамбалажакојанесмеедабидештетнапо
здравјетоналуѓето,морадабидеприспособенана
форматаиколичинатанапроизводотинесмеедаго
доведевозаблудапотрошувачотпоодноснаколи
чинатаиголеминатанапроизводот.
ПРОДАЖБАНАПРОИЗВОДИВОРЕФУСНА
СОСТОЈБАИПРОИЗВОДИНАРАСПРОДАЖБА
ИЛИСОИЗМИНУВАЊЕНАРОК

Запроизводитеворефуснасостојба(коиприку
пувањето се мерат во присуство на потрошувачот),
декларациjата мора да се истакне јасно, видливо и
читливонаамбалажатавокојапроизводотсестава
запродажба,илинапродажнотоместо.
ОдредбитеодЗаконот,гообврзувааттрговецотоз
начувањаташтоупатуваатнараспродажба,односнона
намалувањенацените,независноодтоадалинамалу
вањетоеизразеновоизносилипроцент,дабидатреал
ниивистинитиидабидатјасноизразени(наведување
нановатаценапокрајвидливопрецртанатапретходна
цена,или"новацена"и"старацена",илинаведување
напроцентотнанамалувањенаценатаиноватацена
покрајвидливопрецртанатапретходнацена(ценатако
јатрговецотјаприменувал30денапредотпочнувањето
нараспродажбатанапроизводите).Производитекои
сеставенинараспродажба,трговецотморафизички
дагиодвоиијасноинавидноместодаистакненатпис
дека се работи за распродажба, а доколку трговецот
ставинараспродажбапроизводисогрешкаморада
истакненатписсокојќесезапознаепотрошувачотво
штосесостоигрешкатанапроизводот.
ЗАЕ ДН ИЧК АПОН УД АНАПРОИ ЗВ ОД ИИУСЛ УГИ

ЗаедничкапонуданапроизводииуслугиЗаконот
предвидувакогастекнувањетонапроизводитеиус
лугитеезависноилиевоврскасостекнувањетона
некојдругпроизводилиуслуга.Заедничкапонудаза
еднавкупнаценаЗаконотдозволуваза:
1. Производиилиуслугиштопретставуваатеднаце
лина;и
2. Производиилиуслуги,подуслов:
 секојодпроизводитеилисекојаодуслугитеда
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можат одделно да се купат по нивната воо
бичаена цена во истите деловни простории на
трговецот,
 потрошувачотјаснодабидеинформиранза
тааможностизапосебнитепродажниценина
секојодпроизводитеилиуслугите,и
 намалувањетонаценаташтомуепонуденана
потрошувачотнаситепроизводиилиуслугида
ненадминуваеднапеттинаодвкупнитецени
напроизводитеилиуслугите.
Се дозволува бесплатно, заедно со некој друг
производилиуслуга,дасенудат:
 помошниилипридружнипроизводинаосновниот
производ,штосепосебноадаптиранизатојпро
изводзадасепрошириилидасеподобриначи
нотнаискористувањетонаосновниотпроизвод,
 пакувањеиликонтејнериштосекористатзаза
штитаипакувањенапроизводот,имајќијапред
видприродатаивредностанатиепроизводи,
 ситниподароциималиуслугиштосесметаат
завообичаенивотрговскатапракса,какоиис
порака,поставување,контролаиодржувањена
производитештосепродаваат,
 мострипроизведениодстрананапроизводите
лотилидистрибутеротнаосновниотпроизвод,
домеркатадокојатиесенудатвоколичиниили
меркиштоисклучителносесуштественизапро
ценанаквалитетотнапроизводот,
 часовнициодбезначајнакомерцијалнавредност,и
 разнивидовиналозовииликартичкиодовла
стениприредувачинаигринасреќа.
Вооваагрупанеспаѓаат,односносезабранува
бесплатноилизаедносонекојдругпроизводда
сенудатвештачкимлекаидругахрананаменетаза
доенчињадошестмесечнавозраст,шишињаицуцли
ицуцлилажалки.
ОБВ РСКАЗАИЗД АВ АЊ ЕСМЕТКА

Трговецот е должен за продадениот производ,
односно извршената услуга на потрошувачот да му
издадефискалнасметка,односнојасновидливаи
читливо напишана сметкопотврда или фактура (до
колкусодругпрописпоин
 акунееопределено)ида
муовозможипроверканаточностанапресметаниот
износпоодноснаквалитетотиколичинатанакупениот
производ,односноизвршенатауслуга.
Нап ом ена: Обв рската за изд ав ањ е фиск алн а
сметкаерегулиранасоЗаконотзарегистрирањена
готовинскиплаќања.
47

Деловно право

ОБВ РСКАЗАДОСТ АВ УВ АЊ ЕДЕКЛ АР АЦ ИЈА,
ГАР АНЦИЈАИСЛИЧН ИДОК УМ ЕНТИ

Законотгообврзуватрговецотприпродажбатана
производитенапотрошувачотдамугипредадеидаму
гипредочипропишанитедокументиидокументитекои
гиизготвилпроизводителотзарадиполеснаисигурна
употребанапроизводот(декларација,гаранција,тех
ничкиупатства,упатствазасклопување,упатстваза
користење,пописнаовластенитесервисиислично).
Гаранцијаисервисирање
Трговецотедолжен,согласносотехничкитепропи
сисокоисеопределуваатпроизводитезакоипроиз
водителот,увозникот,односнозастапникотнастран
скафирмаморадаиздадегаранцијазаквалитетот,
односнозаисправнофункционирањенапроизводот,
документзаначинотнаупотребанапроизводот,да
обезбедисервисзаодржувањеипоправкаиснабду
вање со резервни делови во гарантниот рок. Трго
вецотедолженнајмалкузапетгодиниодденот
напроизводствотонапроизводот,нонепомалку
оддвегодиниодденотнаистекотнагаранцијата
напроизводот,даобезбедирезервниделови.Во
согласностсопотрошувачотпроизводотможедасе
сервисиранајмногутрипативорамкитенагарантниот
рокидоколкунесепоправипроизводотпотрошувачот
имаправодабараодтрговецотдагозаменисоист
таковновиисправенпроизводилидамуговратипла
тениотизноснапотрошувачотзакупениотпроизвод.
Потрошувачотнемаправодабаразаменанапро
изводотиливраќањенаплатениотизносдоколкуне
достатокотштосесервисираеминимален,односноне
влијаеврзквалитетотиперформанситенаосновната
функцијанапроизводот.
Производителот е должен да се придржува на
обв рските од гар ант нио т лист. Гар анцијат а сод
ржи:фирма,односноназивиседиштенадавателот
на гаранцијата; податоци за производот со кој се
идентификувапроизводот;изјавазагаранцијатаиза
условитенагаранцијата;траењенагарантниотрок;
рок во кој трговецот е должен да постапи по бара
њетонакорисникотнагаранцијатаидагиотстрани
дефектите и недостатоците на производот; фирма,
односноназивиседиштенатрговскотодруштвоили
друго правно или физичко лице што производот го
продалнамало,датумнапродажбата,печатипотпис
наовластениотработникиизјавадекапотрошувачот
гиимазаконскитеправакоипроизлегуваатоднаци
48

оналнотозаконодавствокоејарегулирапродажбата
напроизводитеидекаовиеправанесезагрозенисо
гаранцијата.
Трошоцитезаматеријалот,резервнитеделови,ра
ботата,преносотипревозотнапроизводотштонастану
ваатприотстранувањенадефектите,односнозамената
напроизводотсоновпроизводврзоснованагаранци
јата,паѓаатнатоварнадавателотнагаранцијата.До
кументитеморадабидатнапишанијасноичитливона
македонскијазикикирилскописмо,штонејаисклучува
можностазаистовременаупотребаинадругитејазици
изнацилесноразбирливизапотрошувачот.
Декларација
Декларацијатаезадолжителназасекојпроизводи
морадагисодржинајмалкуследнивеподатоци:
 називнапроизводот,односноимеподкоепроиз
водотсепродава(ознакаилиописнапроизводот
иакоепотребно,неговотокористењеиодржу
вање,коједоволнопрецизензадамуовозмо
жи на потрошувачот да го препознае бараниот
производ и да го разликува од другите слични
производисокоибиможелдасезамени),
 составнапроизводот,
 начиннаодржувањенапроизводот,
 начиннаупотребанапроизводот,
 индустрискидизајн,трговскамаркаилиознака
напроизводот,акосесметакакобитенелемент
напроизводот,
 дата на производството и рок на употреба,
доколкуеистотопропишано,
 фирмаиседиштенапроизводителот,односно
натрговецот,доколкуимасвојатрговскамарка
запроизводотисепретставувакакопроизводи
тел,азаувознитепроизводиифирмаиседиште
(полнаадреса)наувозникот,какоиземјатана
потекло,
 предупредувањезаможнаопасностприупот
реба,доколкутакваопасностпостои,
 изјаванапроизводителотзапостоењенаиз
менети својства на производите, состојци на
деловитеидодатоците,односнозакаквиизмени
сеработи,и
 изјаванапроизводителотзаусогласеностна
производитесопропишанитеуслови.
Покрајнаведенитеподатоци,декларацијатамора
дасодржииподатоциутврденисопосебнипрописи.
Податоцитеоддекларацијатаморадабидатвисти
нити, јасно видливи и читливи, напишани на маке
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донски јазик и кирилско писмо, што не ја исклучува
можностазаистовременаупотребаинадругитеја
зициизнацилесноразбирливизапотрошувачот.За
податоцитеоддекларацијатазаувознитепроизводи
одговоренеувозникот.
Напомена:Законотзатрговијаистотакапропи
шуваобврска,стокитештоепуштенивопромет
дасеспакувани,декларирани,означени,односно
обележени.
ОБВ РСКАЗАПУШТ АЊ ЕВОПРОМ ЕТНА
БЕЗБ ЕДН ИПРОИ ЗВ ОДИ

Законотпропишуваиобврсказатрговецотдапуш
тавопрометбезбеднипроизводисогласносоутврде
нитетехничкибарањаипрописизасоодветниотпро
изводивосогласностсобарањаташтосеутврдениза
заштитанаживотнатасрединаиздравјетоналуѓето.
Безбеденпроизводесекојпроизводкојнепрет
ставувабилокаковризикикојгиисполнуваусловитесо
коисеобезбедувависокстепенназаштитанабезбед
ностаиздравјетоналуѓето,итоаземајќигипредвид:
 својстватанапроизводоткакоштоесоставот,
пакувањето,упатствотозасоставување,употре
бувањеиодржување,
 дејствотоврздругипроизводикогаќесекористи
заедносодругипроизводи,
 презентацијатанапроизводот,неговитеозна
ки,етикетирањето,упатстватазакористење,фр
лањеибилокаквидругиознакиилиинформации
даденизапроизводот,и
категориитенапотрошувачи,особенодецата
истарителицакоисеизложенинаризикприко
ристењенапроизводот.
Опасенпроизводесекојпроизводштонегиис
полнувапредвиденитеусловизабезбеденпроизвод.
Какоопаснипроизводисесметаатипроизводитекои
имаатформа,мирис,боја,изглед,пакување,етикета,
волуменилиголеминаикоиможепотрошувачитеде
цата,дагизаменатсопрехранбенипроизводиидаги
ставаатвоуста,дагицицаатилиголтнат,штоможе
дабидеопасноидапредизвиказадушување,труе
ње, перфорирање или опструкција на дигестивниот
трактислично.
ОДГ ОВ ОРН ОСТЗАПРОИ ЗВ ОД ИТЕ

Трговецот е должен да му продаде на потрошу
вачотпроизвод,односнодамудавауслугаодтаков
квалитет и квантитет кој целосно одговара на ут
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017

врденитетехничкибарањаипрописи,напропиша
нитестандарди,нормативииусловипредвиденисо
договорот,барањаташтобилеистакнати,какоина
информациитештотрговецотгидалзапроизводот
илиуслугата.
СоЗаконотеутврденаодговорностнапроизводи
телот,увозникотидистрибутерот.
Законотпропишуваправонапотрошувачотнакого
муепродаденпроизводсонедостатокпосвојизбор
дабара,атрговецотедолжен:бесплатнодагиот
странинедостатоцитенапроизводотилидамуплати
надоместнатрошоцитенаправенизаотстранување
нанедостатокот;сразмернодајанамалипродажната
цена;дагозаменипроизводотсосоодветенпроизвод
со иста или друга трговска марка, тип, индустриски
дизајнилиознаказапотеклоигеографскаознакана
производот или да го раскине договорот (освен ако
недостатокотнапроизводотеминимален),дамуго
врати платениот износ и да му плати надомест за
претрпенаташтета.
СоЗаконотсепредвидениидругиобврскизапро
изводителите,трговцитеидистрибутеритеипропиша
нисоодветниглобизанивнонепочитување.
ПРЕКР Ш ОЧН ИСАНК ЦИИИГЛОБИ

ЗаситеповрединаодредбитеодЗаконот,покрај
глобазаправнотолицеизауправителот,пропишани
сепрекршочнисанкции.
Висинатанаглобатаседвижиод700еврападо
4.000евраводенарскапротиввредност.Глобатаза
правнотолицеодноснотрговецотпоединецсепресме
тувасогласнокритериумитеутврденисоЗаконотза
прекршоците.
ГлобатазаУправителотодноснозаодговорното
лицевотрговецотпоединецизнесува30%ододме
ренатаглобанаправнотолице,односнонатрговецот
поединец.
Прекршочнитесанкциикоисеизрекуваатзаедно
соглобитезапооделнипрекршоцисе:
 привремена забрана за вршење на дејност во
траењеод7работниденазатрговецфизичко
лице,иливотраењеод15работниденазатр
говецправнолице
 забраназавршењеодделнадејноствотраење
до1годиназаправнотолице,односнонатрго
вецотпоединец
 забрана на вршење на одговорна должност во
траењеод3месецадо1годиназауправителот.
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ФИнанСИСКа ПоМоШ

За ИС ПЛата на МИ нИ МаЛ на ПЛата
Иван Стојанов
Со измените и дополнувањата на Законот за
минимална плата во Република Македонија (во
продолжение: Законот) објавени во "Службен
весник на РМ", број 132/17 покрај висината на ми
нималната плата и другите законски измени1, се
утврди и можност за доделување на финансиска
помош од страна на државата за работодава
чите, а се со цел утврдениот износ на минимална
плата како законска обврска да не предизвика
финансиски потешкотии како и да влијае на лик
видноста кај истите. Предвидената финансиска
помош ќе се исплаќа само за работодавачите со
исполнување на одредени услови пропишани во
Законот и тоа за периодот од месец септември
2017 до месец август 2018 година.
вИСИна на МИнИМаЛна ПЛата

Согласно Законот за минимална плата висината
на износот на минималната плата за септември 2017
година заклучно до исплатата на платата за јуни 2018
година изнесува 17.130 денари во бруто износ.
Висината на минималната плата во бруто износ
секоја година ќе се усогласува со:
• Една третина од порастот на просечно исплате
ната плата во Република Македонија;
• Една третина од порастот на индексот на трошо
ците на живот;
• Една третина од реалниот пораст на бруто до
машниот производ; и
ќе се објавува секоја година во месец Март од страна
на Министерот за труд и социјална политика по прет
ходно мислење од Економско  социјалниот совет во
"Службен весник на Република Македонија" која ќе се
исплатува со платата за април во тековната година.

1 Повеќе за измените и дополнувањата на Законот за мини
мална плата во РМ можете да прочитате во написот објавен
во Репрезент 09/2017.
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Р.
Стап
опис
Износ
бр.
ка
1 Бруто плата
17.130
2 Придонеси за задолжително ПИО
18% 3.083
Придонеси за задолжително здрав
3
ствено осигурување
7,3% 1.250
Дополнителен придонес за задолжи
4 телно осигурување во случај повре
да и професионално заболување
0,5%
86
Придонес за задолжително осигу
5 рување во случај на невработеност
(придонес за вработување)
1,2%
206
6 вкупни придонеси
27% 4.625
7 Бруто плата намалена за придонеси
12.505
8 Лично ослободување
7.456
Даночна основа за пресметка на
9
персонален данок на доход
5.049
10 Персонален данок
10%
505
11 нето плата
12.000
ФИ нан СИС Ка По МоШ За Ра Бо то Да ва ЧИтЕ

Како што и претходно напоменавме со цел изно
сот на минималната плата кој работодавачите како
основна плата задолжително треба да го исплатат на
работниците за работа извршена за полно работно
време и исполнет нормиран учинок да не предизвикаат
финансиски потешкотии кај работодавачите и нарушу
вање на нивната ликвидност, законодавецот предвиде
од Буџетот на Република Македонија да се издвојуваат
средства за финансиска поддршка за исплатата на
платата за периодот септември 2017  август 2018.
За таа цел, а во согласност со член 4д од Законот,
Министерот за труд и социјална политика во соглас
ност со Министерот за финансии донесе Правилник
за начинот на обезбедување на финансиска по
мош за исплата на минималната плата објавен
во "Службен Весник на РМ", број 138/17 во кој се
пропишува начинот на обезбедување на финансиска
помош за исплата на минималната плата од Буџетот
на Република Македонија.
Финансиската помош за период Септември 2017 
Февруари 2018 се обезбедува во висина од:
• 2.000 денари по вработен, за вработени кои
биле во работен однос кај работодавачот во јану
ари, февруари и март 2017 година и просечниот
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износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овојпериодимбилдо10.000денари;
• 1.500денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.001и10.500денари;
• 1.000денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.501и11.000денари;
• 500денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу11.001и11.500денари.
За периодот на исплата на плата Март 2018 
Август 2018 година се обезбедува финансиска
помошвовисинаод50%одпретходноутврдените
износиили:
• 1.000 денари по вработен, за вработени кои
биле во работен однос кај работодавачот во јану
ари, февруари и март 2017 година и просечниот
износнаисплатенатамесечнанетоплатаза
овојпериодимбилдо10.000денари;
• 750денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.001и10.500денари;
• 500денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу10.501и11.000денари;
• 250денариповработен, за вработени кои биле
во работен однос кај работодавачот во јануари,
февруари и март 2017 година и просечниотиз
носнаисплатенатамесечнанетоплатазаовој
периодимбилпомеѓу11.001и11.500денари.
Исплатенаплатаза
Јануари,
ФевруарииМарт
2017
до 10.000 денари
10.001 и 10.500 денари
10.501 и 11.000 денари
11.001 и 11.500 денари

Износнафинансискапомош
Септември
Март2018до
2017до
месецАвгуст
Февруари
2018година
2018година
2.000
1.000
1.500
750
1.000
500
500
250
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За работниците кои работат со скратено или
помалку од полно работно време, просечниот износ
на исплатената месечна нето плата по работник се
пресметува сразмерно со бројот на одработените
часови во месецот.
Важно: СогласносоопштениетонаУправатаза
јавниприходи,пресметкатанапросечниотизнос
на исплатената месечна нето плата во јануари,
февруариимарт2017заклучносо31.08.2017го
дина,севршинаначин,приштовкупниотбројна
одработеничасови(ефективничасови,надомес
ток за боледување на товар на работодавачот,
прекувременичасови2)воовиетримесециседели
соизносотнапресметанатанетоплатавотрите
месеци,приштоседобиванетоплатапочас.Овој
износсеспоредувасопресметанатаплатапочас,
согласнопраговитенаисплатенаплатаутврдена
созаконотисеодредувакатегоријанафинансис
капомош.
Услови кои треба да ги
исполнуваат работодавачите
Финансиската помош се обезбедува на работода
вачот доколку ги исполнува следните услови:
• Работодавачот да не е ослободен од плаќање
на придонеси од Задолжително социјално оси
гурување или персонален данок на доход за
вработеното лице за кое се користат субвенции
за доплата до минимална плата;
• Работодавачот да има статус на активен обврз
ник, односно да не е во постапка на стечај или
ликвидација или постапка на бришење согласно
членовите 477, 477а, 552а и 552б од Законот
за трговските друштва "Службен весник на РМ",
број 28/04…61/16;
• Работодавачот во 2016 година да остварил за
губа или нето добивка по оданочување во износ
помала од 10% од вкупните расходи; и
• Работодавачот да ги има подмирено обврските
по основ на плата, придонеси од задолжително
социјално осигурување и даноци, заклучно со

2 Согласночлен4бстав2одизменитеидополнувањатана
Законот за минимална плата во Република Македонија во
просечниотизноснаисплатенатамесечнанетоплатазара
ботник, не се пресметува додатокот на плата за прекувре
менаработа.
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последниотденодмесецотзакојсеобезбедува
финансискатапомош.
Важно:Работодавачитекоиќедобијатфинан
сискапомошзаисплатанаминималнатаплатасе
должни,работницитезакоикористелесубвенции
дагизадржатнаработанајмалкуеднагодинапо
завршување на периодот на добивање на финан
сиската помош во спротивно ќе бидат должни да
јаврататдобиенатафинансискапомошворокод
30денаодденотнаодјавувањетонаработникот
за кој добивал финансиска помош, освен во случај
наостварувањенаправонапензија,престанокна
работниотодносповинаиливолјанаработникот
исмртнаработникот.
НАЧ ИННАОБЕЗБ ЕД УВ АЊ ЕНА
ФИН АНС ИСК АПОМ ОШ

Работодавачите кои ги исполнуваат претходно
спомнатитеусловиисакаатдакористатфинансиска
помошсогласноЗаконот,потребноеприподнесува
њенаМесечнатапресметказаинтегрирананаплата
(МПИН)доУправатазајавниприходизавработените
лицазакоисебараобезбедувањенафинансискапо
мошзаисплатанаминималнаплатавополе3.23од
клиентскиотсофтвердавнесатшифра401(поединеч
нозасекојвработен).ЗадаможедасеподнесеМПИН
соноваташифра401потребноеодвебстранатана
УЈПдасепреземенајноватаверзијанаклиентскиот
софтверМПИНод05.10.2017.
Управатазајавниприходипоприемотнаподатоци
тевршинивнаобработкаиконтроланаисполнетоста
наусловитеипрекуДекларацијатазаприемгоизвес
тува работодавачот дека ги исполнува условите или
сепредупредувадоколкунегиисполнуваусловитеза
користењенафинансискатапомош.Декларацијатаза
прием нема да биде одбиена поради предупредува
њето,тукуистотослужизаинформирањенаработо
давачот дека нема да следи исплата на финансиска
помош.
ИСП ЛАТ АТ АНАФИН АНС ИСК АТ А
ПОМ ОШ

Финансискатапомошсеостварувапоисплатана
плататазамесецотзакојсеобезбедувафинансиската
помош.Исплататанафинансискатапомошсеврши
прекуМинистерствотозатрудисоцијалнаполитика.
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НАЧ ИННАПОП ОЛН УВ АЊ ЕНАОБР АЗ ЕЦ ОТ
МПИН(ПРАКТ ИЧ ЕНПРИМ ЕР)

Пример:
Платанаработникот:
• Јануари.............................................. 10.080ден.
• Февруари........................................... 10.700ден.
• Март................................................... 10.700ден.
• Ефективничасови
јануари,февруариимарт........................... 520
• Нетоплатапочас
(10.080+10.700+10.700)/520................. 60,54
Проверказакатегоријанафинансискапомош:
• До10.000денари
(финансискапомош2.000денари)
(10.000x3)/520......................................... 57,69
• 10.00110.500
(финансискапомош1.500денари)
(10.500x3)/520......................................... 60,58
Согласнонаправенитепресметкиработодавачотза
овојработникќедобиефинансискапомошвоизнос
од1.500денари(60,58>60,54>57,69).
Работодавачотзаовојработниксоцелобезбеду
вањенафинансискатапомошМПИНобразецотќего
пополнинаследниотначин:














Поле3.5Траењенастажводенови................ 30
Поле3.6Ефективнаработачасови............. 168
Поле3.7Износзаефективнаработа....... 12.000
Поле3.14Основицазапресметувањена
придонесбрутоплатавовкупенизнос...... 17.130
Поле3.15Придонесзазадолжително
ПИО................................................................. 3.083
Поле3.40Придонесзазадолжително
здравственоосигурување.............................. 1.250
Поле3.42Дополнителенпридонес
заздравственоосигурување.............................. 86
Поле3.44Придонесзаосигурувањево
случајнаневработеност................................... 206
Поле3.46Персоналенданокнадоход......... 505
Поле3.17Шифразавиднастажна
осигурување..................................................... 0050
Поле3.23-Ознакананадлеженорган
обврзникзапресметкаиуплатана
придонес........................................................... 401
Поле3.13Нетоплата................................. 12.000
Поле3.31Ефективнанетоплата.............. 12.000
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ПРЕСМЕтУвАЊЕНАМАРГиНАтА
НАСоЛвЕНтНоСт
вооСиГ УРУвАЊ Ето

Ацо диМитРовСКи
Маргинатанасолвентностгопокажуванај
нискотоможнонивонакапитал,штоморада
сеодржувазадасеовозможинепреченора
ботењенаосигурителнитеиреосигурителните
друштва.
Колкуебитноодржувањетонапотребното
нивонамаргинатанасолвентностсегледаод
одредбитеначленовите103106,163и167од
Законотзасупервизијанаосигурување("Служ
бенвесникнаРМ",број27/02...23/16)споредкои
друштвото на квартална основа ја известува
Агенцијата за супервизија на осигурувањето
(вонатамошниоттекст:Агенцијата)занивото
намаргинатанасолвентностприштодоколку
тоаопадналонеодложнопреземамеркизаод
ржувањенаистотоинапоредносотоадонесу
ваизабраназараспределбанадобивкатабило
какодивидендаиликакоучествоводобивката
наорганотнауправување,надзорниоторган
илинавработените.Содругизборовикажано,
доколкудруштвотонегообезбедувапотреб
нотонивонамаргинатанасолвентностилине
донесемеркизаобезбедувањенаистото,ќесе
сметадекаработиспротивнонаправилатаза
управувањесоризик.

ПРоП иС иСоКоиСЕУРЕд Ув А
ПРЕСМЕт Ув АЊ Ет оНАМАРГ иН Ат А
НАСоЛв ЕНт НоСт

Обврската за утврдување на маргината на солвен
тност е дефинирана во членовите 75 и 76 од Законот
за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на
РМ", број 27/02...23/16) и во одредбите на Правилни
кот за пресметка на потребното ниво на маргината на
REPREZENT OKTOMVRI 10/2017

солвентност на друштвата за осигурување и реосигу
рување ("Службен весник на РМ", број 5/11...61/16), чиј
составен дел е и Упатството за пресметка на потреб
ното ниво на маргината на солвентност.
оБР АСЦ иНАКоиСЕПРЕСМЕт Ув А
МАРГ иН Ат АНАСоЛв ЕНт НоСт

Кај неживотното осигурување пресметката се врши
на Обрасците МС1 (н.о.) и МС2 (н.о.), додека кај кла
сите на животното осигурување (од 19 до 23) се врши
на Обрасците МС1 (ж.о.), МС2 (ж.о.) и МС3 (ж.о.).
Обрасците се изготвуваат кумулативно за секој
квартал (01.01.  31.03.; 01.01.  30.06.; 01.01.  30.09.; и
01.01.  31.12.;), а до Агенцијата се доставуваат во рок
од 30 дена по истек на кварталот, како и дополнително
со годишните финансиски извештаи (01.01.  31.12.),
со забелешка дека притоа се користат податоци за
референтниот период од 1 (односно од 3 или од 7)
години наназад.
А. МАР ГИ НА НА СОЛ ВЕН ТНОСТ КАЈ
ОСИ ГУ РУ ВА ЊЕ НА ЖИ ВОТ

Кај животното осигурување маргината на солвен
тност се пресметува одделно за секоја класа на осигу
рување: класа 19  Осигурување на живот (освен она
од класите 2023); класа 20  Осигурување на брак или
породување; класа 21  Осигурување на живот во врска
со удели во инвестициски фондови (кога осигуреникот
го презема инвестициониот ризик во однос на промена
на вредноста на инвестициските купони или други хар
тии од вредност на инвестиционите фондови); класа 22
 Осигурување на тонтина (здружение на рентиери); и
класа 23  Осигурување на средства за исплата (ба
зирано на актуарски пресметки), при што во замена
за еднократни или периодични уплати, осигурените
лица добиваат побарувања со одредено времетра
ење и износ.
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a) Пресметување на првиот резултат
Пресметкатазапочнувасоутврдувањенакоефи
циентот1штосепресметувакакоколичникодделе
њетонанетоматематичкатарезерва(математичката
резерванапоследниотденодтековниотпресметковен
периоднамаленазаматематичкатарезервапооснов
наосигурувањепокриеносореосигурување)ибруто
математичката резерва (вкупната математичка ре
зерванапоследниотденодтековниотпресметковен
период),приштоакоепомалод0,85ќесекористи
0,85(минималенкоефициент).
Запонатамошнатапресметкасекористиитн.ре
левантен фактор што претставува процент утврден
за секоја класа на осигурување, а изнесува од 1%
(закласата21когаинвестициониотризикенатовар
на осигуреникот), до 4% за класите 19, 20, 21 (кога
осигуреникотимаправонагарантираноминимално
плаќање)и23.
Првиотрезултатседобивакакопроизвододмно
жењетонабрутоматематичкатарезервасокоефици
ентот1ирелевантниотфактор.
б) Пресметување на вториот
резултат
Пресметкатанамаргинатанасолвентностспоред
вториотрезултатсесостоивоутврдувањенакоефи
циентот2штоседобивакоганеторизичниоткапитал
закласитенаосигурување19,20и21напоследниот
денодпериодот(бруторизиченкапиталнамаленза
ризичниот капитал покриен со реосигурување), ќе
сеподелисовкупниотбруторизиченкапиталнапо
следниотденодтековниотпресметковенпериод(по
договоритезаосигурувањенаживотвослучајсмрт)
штосеутврдувакога:
• договоритесклученидо3годинисемножатсо
0,1%,
• договоритесклученинапериодод35годинисе
множатсо0,15%,и
• ситедругидоговорисемножатсо0,3%.
Збирот на трите одделни износи го претставува
вкупниотбруторизиченкапиталштосеутврдуваза
класитенаосигурување19,20и21.
Бруторизичниоткапиталсепресметувазакласи
тенаосигурувањекајкоиистиотнеенегативенброј
(разликатамеѓусуматанаосигурувањевослучајна
смртииздвоенатаматематичкарезерва).
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Коефициентотпресметанзакласитенаосигурува
ње19,20и21,неможедабидепод0,50(односноако
епомал,секористикоефициентот0,50).
Вториотрезултатзакласитенаосигурување19,20
и21седобивакакопроизвододбруторизичниоткапи
таликоефициентот2.Тојнесепресметувазакласите
наосигурување22и23(закласата22единственосе
искажувааткапитализиранитесредства).
Пресметкатанамаргинатанасолвентностераз
личназакласитенаосигурувањеод1923,асеут
врдуванаследниотначин:
• Закласитенаосигурување19и20,тааезбирод
првиотивториотрезултат;
• Закласатанаосигурување21(колона1и2)и23,
маргинатаепретставенасопрврезултат;
• Закласатанаосигурување21колона3,марги
натаепоставенасовториотрезултат;и
• Закласатанаосигурување22,маргинатагипрет
ставувакапитализиранитесредствапомножени
сокоефициент0,01.
ПРИМ ЕРЗАПРЕСМЕТК А
НАМАРГ ИН АТ АНАСОЛВ ЕНТ НОСТ
КАЈЖИВ ОТН ООСИГ УР УВ АЊ Е
ЗАIКВАРТАЛ2017

Запресметкананивотонамаргинатанасолвен
тносткакореферентенпериодќесеземепериодод
седумгодиниитоаод01.04.2010до31.03.2017година:

REPREZENT OKTOMVRI 10/2017

Осигурување

1. Бруто математичка резерва ...........................85.000.000
- класа 19 .................................... 35.000.000
- класа 20 ...................................... 4.000.000
- класа 21 (2) ............................... 27.000.000
- класа 23 .................................... 19.000.000
2. Математичка резерва покриена
со реосигурување ...........................................11.071.000
- класа 19 ...................................... 5.500.000
- класа 20 ......................................... 900.000
- класа 21 (2) ..................................4.560.000
- класа 23 ....................................... 2.111.000
3. Бруто ризичен капитал во договорите
за осигурување на живот во
случај на смрт .................................................36.150.000
До 3 години
- класа 19 .................................... 14.000.000
- класа 20 ...................................... 2.000.000
- класа 21 (3) ................................. 2.200.000
Од 3-5 години
- класа 19 ...................................... 9.500.000
- класа 20 ...................................... 1.000.000
- класа 21 (3) .................................... 800.000
Останати
- класа 19 ...................................... 6.000.000
- класа 20 ......................................... 500.000
- класа 21 (3) .................................... 150.000
4. Нето ризичен капитал.............................................26.410
- класа 19 ........................................... 22.000
- класа 20 ............................................. 3.200
- класа 21 (3) ........................................ 1.210
5. Капитализирани средства....................................345.621

1. Бруто полисирана премија .............................10.000.000
2. Бруто исплатени штети .................................... 2.800.000
3. Нето исплатени штети ......................................2.000.000

Пресметувањето се врши на образецот МС2 (ж.о.) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (што
го даваме во продолжение), а решението е дадено на
Р. бр. 8 од истиот образец.
Осигурителните друштва кои покрај осигурувањето на живот вршат и дополнително осигурување кон
осигурувањето на живот го составуваат и Образецот
МС3 (ж.о.) - Конечна пресметка на потребното ниво на
маргина на солвентност (што го даваме во продолжение), а што се добива како збир од износите од Р. бр.
14 кај МС1 (ж.о.) и Р. бр. 8 од МС2 (ж.о.)
Напомена: На крајот од овој напис, во Прилог1,
дадени се пресметките за наведените примери на обрасците МС1 (ж.о.), МС2 (ж.о.) и МС3 (ж.о.).
Б. МАР ГИ НА НА СОЛ ВЕН ТНОСТ КАЈ
НЕ ЖИ ВОТ НО ОСИ ГУ РУ ВАЊЕ

Потребното ниво на маргината на солвентност
кај осигурителните и реосигурителните друштва за
неживотно осигурување, се пресметува одделно по
2 различни методи (метода на стапка на премија и
метода на стапка на штети), а се прифаќа резултатот
од методата што дава поголем (повисок) резултат.
а) Метод стапка на премија

Пресметувањето се врши на Образецот МС1 (ж.о.)
- Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот (што го даваме во продолжение),
а решението е дадено на Р. бр. 14 и тоа одделно за
класите на осигурување од 19 - 23.
ПРИМ ЕРЗАПРЕСМЕТК А
НАМАРГ ИН АТ АНАСОЛВ ЕНТ НОСТ
КАЈДОП ОЛН ИТ ЕЛН ООСИГ УР УВ АЊ Е
КОНОСИГ УР УВ АЊ ЕТ ОНАЖИВ ОТ
ЗАIКВАРТАЛ2017

За пресметка на нивото на маргината на солвентност како референтен период земаме период од 7
години т.е. период од 01.04.2010 до 31.03.2017:
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Овој метод поаѓа од вкупниот износ на бруто
полисираната премија за осигурување договорена
(полисирана) во референтниот период (сопствено
портфолио, примено соосигурување и активно реосигурување), што се намалува за износот на сторнираните, односно отпишани премии во тековниот
пресметковен период.
Така добиената бруто полисирана премија доколку
е помала од 10.000.000 евра во денарска противвредност (по среден курс на НБ на последниот ден од
тековниот пресметковен период) се множи со 0,18,
односно со 0,16 за остатокот над 10.000.000 евра.
Исклучок е здравственото осигурување (за кое се
применуваат табелите за веројатност и пресметките
55

Осигурување

сличнинаживотнотоосигурувањекајкоеизноситеут
врденинапретходноопишаниотначинседелатсо3).
Збиротнаизноситеодпретходниотставгодава
вкупниотизноснабрутополисиранатапремија.
Следниотчекорепресметувањенакоефициентот
штоседобивасоделењенаизносотнанетоиспла
тените штети (бруто исплатени штети во периодот
намаленизаизносотнаисплатенитештетипокриени
сореосигурување)собрутоисплатенитештети(вопе
риодотод1година).Вослучајдобиениоткоефициент
даепомалод0,5наместодобиениот,ќесекористи
коефициентот0,5.
Маргината на солвентност според овој метод се
добива кога вкупниот износ на бруто полисираната
премија ќе се помножи со претходно споменатиот
коефициент.
б) Метод стапка на штети
Овој метод на пресметка на потребното ниво на
маргинатанасолвентностепосложенодпретходниот
ибарадасеобезбедатповеќеподатоци.
Напочетокотсеутврдуваизносотнабрутонастана
тиштетиитоакакозбиродбрутоисплатенитештети
(заосигурувањеиреосигурување)вореферентниот
периодибруторезервитезаштетинакрајотодрефе
рентниотпериод,намалензаизносотнабруторезер
витезаштетинапочетокотнареферентниотпериод,
адобиениотизносседелисобројотнагодинитево
референтниотпериод.
Доколкубрутонастанатитештетиседо7.000.000
евра(воденарскапротиввредностпосредниоткурс
наНБнапоследниотденодпериодот)семножатсо
0,26(разликатанад7.000.000еврасемножисо0,23).
Исклучок е здравственото осигурување (за кое се
применувааттабелитезаверојатностипресметките
слични на животното осигурување) кај кое износите
утврденинапретходноизнесениотначинседелатсо3
(три).Збиротнадобиенитеизноси(одделносепресме
тувазбиротзанаведенотоздравственоосигурување)
годававкупниотизноснабрутонастанатиштети.
Маргината на солвентност според овој метод се
утврдувакакопроизвододвкупниотизноснабруто
настанати штети и коефициентот утврден со прет
ходниотметод.
Потребнотонивонамаргинатанасолвентносте
поголемиотизносдобиенодприменананаведените
методи.
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Конечнатапресметканапотребнотонивонамарги
натанасолвентностезбиродизноситезапотребното
нивонамаргинатанасолвентност.
ПРИМ ЕРЗАПРЕСМЕТК АНАМАРГ ИН АТ АНА
СОЛВ ЕНТ НОСТКАЈНЕЖ ИВ ОТН ООСИГ УР УВ АЊЕ
ЗАIКВАРТАЛ2017

Запресметкананивотонамаргинатанасолвен
тност како референтен период земаме период од 7
годинит.е.периодод01.04.2010до31.03.2017:
1. Брутополисиранапремијаза
осигурувањеиреосигурување...................... 871.911.400
2. Отпишанапремија.............................................2.160.000
3. Брутоисплатеништети...................................16.380.014
 а)штетиштонесепокриенисо
реосигурување...............................................12.380.000
 б)штетиштосепокриенисореосигурување...4.000.014
4. Брутоисплатеништетивопериодот.................48.000.000
5. Бруторезервираништетиврзоснова
наосигурувањеиреосигурувањена
31.03.2017.........................................................32.840.200
6. Бруторезервираништетиврзоснова
наосигурувањеиреосигурување
на01.04.2010....................................................20.286.391

Пресметкатанапотребнотонивонамаргинатана
солвентност се врши на пропишаните обрасци МС
1(н.о.)Потребнонивонамаргинанасолвентност
за неживотно осигурување, и МС 2 (н.о.)  Конечна
пресметка на потребното ниво на маргина на сол
вентност,споредкоипотребнотонивонамаргината
на солвентност е 114.505.441 денари (Р.бр. 22 од
Образецот).
Напомена:Накрајотодовојнапис,воПрилог2,
дадени се пресметките за наведените примери на
обрасцитеМС1(н.о.),МС2(н.о.).
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ПРИЛ ОГ1

Службен весник на РМ, бр. 5 од 14.01.2011 година
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29.399.191
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17.390.500
10.736.497
2.791.489

2.791.489
2.202.485
55.122.904
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5.247.997
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7.507.000
0,789
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151.462.224
16.380.014
12.380.000
0,756
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20.286.391
20.184.603
5.247.997

388.134.800
69.864.264

869.751.400
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40.944.220

3

ПРИЛ ОГ2

Службен весник на РМ, бр. 5 од 14.01.2011 година

Осигурување
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ЕВИДЕНТИРАЊЕНАМАТЕРИЈАЛНИСРЕДСТВА
ВОПОДГОТОВКАИНИВНОСТАВАЊЕВОУПОТРЕБАКАЈ
БУЏЕТСКИТЕКОРИСНИЦИ
Бранислав ГУЛЕВ
Вообичаено,сметкатанаменетазаМатери
јални средства во подготовка се применува
приизведувањенаградежнитеобјекти,какои
присукцесивнинабавкинаопремакојасеод
вивавоподолгвременскипериод.Примената
наоваасметкаеседоонојмоменткогаизве
дувањетонаградежнитеактивностинебидат
завршенииставенивоупотреба,односноко
гапроцесотнанабавкаќебидезавршен.При
користењенаоваасметкатребадасеимаво
предвиддекаистатанекореспондирасосмет
катазаИзворитенакапиталнисредства,туку
со сметката наменета за пасивни временски
разграничувања.
Евидентирањетонастваритекајдржавни
теорганиерегулираносоЗаконотзасметко
водствонабуџетитеибуџетскитекорисници
иПравилникотзасметководствонабуџетите
ибуџетскитекорисници,воделотнанивното
проценувањекакобиланснипозиции,додека
користењетоирасполагањетосоиститеере
гулирановоЗаконотзакористењеираспола
гањесостваритеводржавнасопственостисо
стваритевоопштинскасопственост.
Правилникот за содржината на одделните
сметкивосметковниотпланзабуџетитеибу
џетскитекорисници(„СлужбенвесникнаРМ“
79/2003,96/2004,88/2009,175/2011)пропишува
накојначинбуџетскитекорисницитребадаги
искажатактивноститепринабавканадвижни
теинедвижнитестваривосметководствената
евиденција.

П

роценувањето на стварите како долгорочни сред
ства кај државните органи/буџетски корисници и
нивното сметководствено евидентирање е регули
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рано со одредбите од Законот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници и Правилникот за
сметководство за буџетите и буџетските корисници,
според кои стварите/долгорочнитесредствасеис
кажуваатпонабавнавредност, која ја сочинува ку
повната вредност зголемена за увозни царини, данок
на додадена вредност, издатоците за превоз и сите
други издатоци кои директно можат да се додадат на
набавната вредност.
Во однос на начинот на користење, располагање,
продажба, размена или давање под закуп на стварите
треба да се имаат во предвид одредбите од Законот
за користење на стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост.
СМЕТК ОВ ОДС ТВЕНТРЕТМ АН
НАМАТ ЕР ИЈАЛН ИТ ЕСРЕДС ТВА
ВОПОДГ ОТ ОВКА

Сметката за Материјални средства во подготовка
се применува при сукцесивна набавка на движните
ствари и при изведување на недвижни ствари/гра
дежни објекти.
Во однос на сметководствено евидентирање на
набавка на движни и недвижни ствари потребно е да
се имаат во предвид неколку значајни елементи:
• Дали набавката се спроведува сукцесивно, кое ќе
има директно влијание на примената на посеб
ната сметка наменета за Материјални средства
во подготовка?
• Дали набавката се врши за сопствени потреби
или за потребите на други буџетски корисници?
• Дали за набавката е склучен договор со економ
скиот оператор со кој е договорено плаќањето
да започне со авансно плаќање, во процент кој
го дозволува Законот за јавни набавки?
Имајќи ги во предвид одредбите од Правилникот
за содржината на одделните сметки во сметковниот
план за буџетите и буџетските корисници ("Службен
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весникнаРМ",број79/03,96/04,88/09,175/11)приме
натанасметката030Материјалнисредствавопод
готовкасеоднесувазанабавкикоисеспроведуваат
сукцесивнозасопственипотребивоподолгвременски
период.Тоаеслучајнесамокогасеизведуваатгра
дежниработи,тукуикогасевршинабавканаопрема
којаспореддоговоротсеиспорачуваповеќекратново
подолгвременскипериод.
Што е зна чајно при сук це сив на та
на бав ка на оп ре ма та?

Откако ќе се спроведе постапката за набавка и
извршисоодветенизборнанајповолниотпонудувач
согласноодредбитеодЗаконотзајавнинабавки,од
говорниот сметководител треба да обрне внимание
наследното:
• Дали е извршено авансно плаќање согласно
склучениотдоговорсонајповолниотпонудувач.
Доколку се исплатени авансни средства, пот
ребноедасеевидентиравосметководствената
евиденцијасоискажувањенаодливнапарични
средстваодсметкатанабуџетскиоткорисник,
• Доколкунабавкатасеспроведуваводелови/сук
цесивно,тогашсекојапристигнатаопрематреба
дасеевидентиранасметкатанаменетазаМате
ријалнисредствавоподготовкаинасметкатаза
пасивнивременскиразграничувања,врзоснова
на цел осн а сметк ов одс твена док ум ент ац ија,
односнофактура,испратницаиприемницакако
потврдадекаопрематаепристигнатавопросто
риитенабуџетскиоткорисник,
• Поцелосноиспорачанатаопрема,аврзоснова
надокумент(записник,протокол)декаопремата
еставенавоупотреба,потребноедасеизврши
сметководствено пренесување на опремата на
сметката022Опремасоистовременозголему
вањенасостојбатанасметката900Државен
јавенкапитал.Заистиотизностребадасена
малисостојбатанасметките030Материјални
средствавоподготовкаи298Другипасивни
временскиразграничувања.
из ве ду ва ње на гра деж ни објек ти
и нив но еви ден ти рање

Одговорниот сметководител треба да примени
речиси иста сметководствена политика при еви
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дентирањенаградежниактивностинаобјект,како
штоесметководственатаполитикаприсукцесивна
набавка на опрема. Примените времени ситуации
од избраниот економски оператор/градежна ком
панијавотекотнаизведбатанаобјектоттребада
се евидентираат на сметката 030  Материјални
средствавоподготовка,соистовременопримена
вопасиватанасметката298Другипасивнивре
менскиразграничувања.Наовојначинсеевиденти
раатситевремениситуации,заклучносозавршната
ситуација.Временитеситуациитребадабидатве
рификувани, односно потпишани од изведувачот,
инвеститоротибуџетскиоткорисниксопственикна
објектот. Со извршениот технички прием се пот
врдувадалиобјектотезаупотреба.Врзоснована
документот (записник) со кој градежниот објект се
стававоупотреба,одговорниотсметководителтре
бадаизвршисметководственпреноснасостојбата
искажананасметката030Материјалнисредства
заподготовканасметката020Градежниобјекти,
какоипреноснасостојбатаодсметката298Дру
гипасивнивременскиразграничувањанасметката
900Државенјавенкапитал.
Доколкусклучениотдоговорсодржиодредбиспо
редкоибуџетскиоткорисниктребадаизвршииспла
танааванспредиспоракатанаопремата,илипред
започнување на градежните работи, така што при
исплататанааванснитесредстватребадасеимаат
вопредвидследнитеелементи:
• Правилнаприменанасметководственитеначела
и принципи дефинирани во законската регула
тива, пред се во Законот за сметководство за
буџетитеибуџетскитекорисници,Правилникот
за сметководство за буџетите и буџетските ко
рисници, Правилникот за сметковниот план за
буџетитеибуџетскитекорисницииПравилникот
засодржинатанаодделнитесметкивосметков
ниотпланзабуџетитеибуџетскитекорисници,
• Исплатени парични средства во вид на аванс
имааттретманнакраткорочнипобарувања,
• Споредодредбитеодчлен19одЗаконотзасмет
ководствотозабуџетитеибуџетскитекорисници
и член 18 од Правилникот за сметководството
забуџетитеибуџетскитекориснициаванситесе
искажуваатпонабавнавредност,
• СогласноСметковниотпланвопостојанитесред
ства се вклучени авансите за нематеријални
издатоци и авансите за материјални средства,
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независно од фактот што истите немаат материјален облик и не ги поседуваат сопствениците.
Тоа се одлеани/исплатени парични средства за
набавка на постојаните средства,
• Исплатата на авансите за набавка на постојани
средства треба да се изврши согласно одредбите од Законот за јавни набавки, според кои
договорениот орган може да предвиди авансно
плаќање кое не може да биде поголемо од 20%
од вредноста на договорот,
• Договорениот орган пред исплатата на авансот
задолжително обезбедува банкарска гаранција
од носителот на набавката во висина на договорениот аванс. Исплатата на авансите треба да
следува откако претходно се спроведени постапките пропишани со Законот за јавни набавки и
извршен е избор на економскиот оператор согласно правилно извршената евалуација,
• Авансите не ги содржат основните карактеристики што ги имаат постојаните средства, како
што: обезбедување на извесни права (патенти,
лиценци), набавна вредност и истите се наоѓаат кај буџетскиот корисник. Тоа се одлеани
парични средства од сметката на субјектот. Врз
основа на изнесеното, не треба да се применува
сметководствениот пристап во евидентирање на
истите преку зголемување на претходно наведените сметки и со одобрување на сметката 900 Државен - јавен капитал, туку со одобрување на
сметката 298 - Други пасивни временски разграничувања. Примената на сметките за постојани
средства и на државниот - јавен капитал се врши
во услови кога постојаните средства се набавени/
пристигнати во просториите на буџетскиот корисник.
Пример 1:
Склучен е договор со градежната компанија за изградба на објект во износ од 90.000.000
денари.
За изведувањето градежната компанија сукцесивно доставувала времени ситуации за секој
месец. Во законскиот рок е завршен објектот,
извршен е технички прием и истиот е ставен
во употреба.
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КНИЖЕЊА:

а) Исплатен аванс за изведба на
градежниот објект:
026 -

Аванси за материјални
средства................................9.000.000
298 Други пасивни
временски
разграничувања .......................9.000.000

481 -

Градежни објекти .................9.000.000
100 Сметка ......................................9.000.000

б) Примена прва времена ситуација:
030 -

Материјални средства
во подготовка .....................12.500.000
298 Други пасивни
временски
разграничувања .....................12.500.000

198 -

Други активни
временски
разграничувања .................12.500.000
220 Добавувачи во
земјата....................................12.500.000

в) Примена втора времена ситуација:
030 -

Материјални средства
во подготовка .....................15.000.000
298 Други пасивни
временски
разграничувања .....................15.000.000

198 -

Други активни
временски
разграничувања .................15.000.000
220 Добавувачи
во земјата ...............................15.000.000

.........
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г) Применазавршнаситуација:
030 -

Материјални средства
во подготовка .....................18.000.000
298 Други пасивни
временски
разграничувања .....................18.000.000

198 -

Други активни
временски
разграничувања .................18.000.000
220 Добавувачи
во земјата ...............................18.000.000

Пример1:
Спроведена е постапка за јавна набавка на
опрема од страна на буџетскиот корисник спро
вел постапка за набавка на централно ниво, за
потребите на други буџетски корисници. Вред
носта на опремата изнесува 88.000.000 денари,
која е договорено да се испорачува сукцесивно во
текот на 12 месеци.
Според договорот опремата треба да се ис
порачува директно до корисникот на истите, а
не до буџетскиот корисник кој го склучил дого
ворот.

д) Плаќањенаобврските:
220 -

Добавувачи во земјата.........9.000.000
198 Други активни
временски
разграничувања .......................9.000.000

298 -

Други пасивни
временски
разграничувања ...................9.000.000
026 Аванси за
материјални средства .............9.000.000
за исплатениот аванси

220 -

Добавувачи во земјата.......81.000.000
198 Други активни
временски
разграничувања .....................81.000.000

Градежни објекти ...............81.000.000
100 - Сметка ........................................81.000.000
за останатиот дел од обврските

Сметководственоевидентирањекајбуџетскиот
корисниккојјаспровелпостапката:
КНИЖЕЊА:

а) Испорачанаеопремаво
месецјануаривоизносод
7.000.000денари
990 -

Вонбилансна актива ............7.000.000
995 Вонбилансна
пасива ......................................7.000.000

198 -

Други активни
временски
разграничувања ...................7.000.000
220 Добавувачи
во земјата .................................7.000.000

481 -

д) Градежниотобјектеставенвоупотреба
врзосноватехничкиприем:

б) Испорачанаеопремаво
месецфевруаривоизносод
8.000.000денари

298 -

990 -

Вонбилансна актива ............8.000.000
995 Вонбилансна пасива ...............8.000.000

198 -

Други активни
временски
разграничувања ...................8.000.000
220 Добавувачи
во земјата .................................8.000.000

020 -
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Други пасивни
временски
разграничувања .................90.000.000
030 Материјални средства
во подготовка .........................90.000.000
Градежни објекти ...............90.000.000
900 Државен
- јавен капитал .......................90.000.000

........
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в) Испорачана е опрема
во декември во износ од
9.500.000 денари
990 198 -

Вонбилансна актива ............9.500.000
995 Вонбилансна пасива ...............9.500.000
Други активни
временски
разграничувања ...................9.500.000
220 Добавувачи во земјата ............9.500.000

Опремата е ставена во употреба:
022 -

Опрема ...............................88.000.000
900 Државен
- јавен капитал .......................88.000.000

298 -

Други пасивни
временски
разграничувања .................88.000.000
030 Материјални
средства
во подготовка .........................88.000.000

г) Плаќање на обврските:
220 -

Добавувачи во земјата.......88.000.000
198 Други активни
временски
разграничувања .....................88.000.000

480 -

Купување на
опрема и машини ...............88.000.000
100 - Сметка ........................................88.000.000

Во однос на пресметката на амортизацијата тоа е
регулирано со одредбите од член 24 од Правилникот
за сметководство за буџетите и буџетските корисници,
според кои пресметувањето на амортизација не се
однесува на долгорочните средства до нивното ставање во употреба.

д) Опремата е ставен во употреба:
995 -

Вонбилансна пасива ..........88.000.000
990 Вонбилансна актива..............88.000.000

®

26
Години со Вас

Штом буџетскиот корисник ќе добие известување дека опремата е ставена во употреба должен е
писмено да ги извести корисниците на опремата, за
основните податоци, опис, вредност и количина. Врз
основа на соодветниот сметководствен документ
корисниците на опремата се должни истите да ги
евидентираат во сметководствената евиденција, со
обврска за пресметка на амортизација почнувајќи од
наредниот месец од месецот на набавка.

АКРЕДИТИРАНА КОМПАНИЈА
за континуирано професионално
усовршување на сметководители
и овластени сметководители

Сметководствено евидентирање кај субјектот
кој е корисник на опремата:

®

КНИЖЕЊА:

Рафајловски
Консалтинг
Рафајловски
Рафајловски Консалтинг
Консалтинг
^lenka na

030 -

Материјални средства
во подготовка .....................88.000.000
298 Други пасивни
временски
разграничувања .....................88.000.000
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medium and large companies, after initial
recognition, can valorize the properties,
plant, and equipment, in accordance with
ias 16 – property, plant, and equipment,
according to: cost model, or Revalorization
model . ias 16 gives the company the
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of goods and services in wHolesale
and retail

trade can be performed by legal entities
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tax secret
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data, and information of the taxpayer
obtained by the Public Revenue Office,
i.e. the officers during a tax, felony, or
court procedure . in other words:
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Office about the taxpayer represents a
tax secret for third parties . there are
exceptions to this rule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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if the taxpayer who receives the payment
is neither a creditor, nor a debtor, that is to
say, it does not represent neither a cost, nor
profit for the taxpayer, since he/she is only
a mediator, that is to say, a performer of
service on behalf of someone else,
in this case, these so called passable
items refer to him/her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
salary and salary benefits
financial aid for

reMuneration of MiniMuM salary

with the amendments of the law on
minimum salary, there was also determined
an option for financial aid by the government
for the employers, with the aim the new
minimum salary not to cause financial
difficulties, nor to influence the liquidity
of the employers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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