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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4345.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ВРАЌАЊЕ
НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ,
НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.
Член 2
Барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати
за месеците октомври, ноември и декември 2020 година, доколку работодавачот е обврзник на данокот на добивка или на годишниот данок на вкупен приход се поднесува на образец „ДД-ГДВП/БВФП-2” отпечатен на
хартија во бела боја во А-4.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати
за месеците октомври, ноември и декември 2020 година, доколку работодавачот е обврзник на данокот на доход од вршење на самостојна дејност се поднесува на образец „ДБ-БВ-ФП/1” отпечатен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 20-9038/1
25 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 3

Стр. 4 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 7

4346.
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна
дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ
НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка.
Член 2
Барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка се поднесува на образец „ДБ-БВ-ФП” отпечатен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9039/1
25 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.

Стр. 8 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 315

30 декември 2020

4347.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант.
Член 2
Барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант се поднесува на образец „БПФПГ” отпечатен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 20-9040/1
25 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 315

30 декември 2020

4348.
Врз основа на член 12 став (2) од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ НА МЕСЕЦИТЕ
АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2020 ГОДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година.
Член 2
Барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати
за месеците април, мај и јуни 2020 година, доколку работодавачот е обврзник на данокот на добивка или на
годишен данок на вкупен приход, се поднесува на образец „ДД-ГДВП/БВФП-1” отпечатен на хартија во бела
боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати
за месеците април, мај и јуни 2020 година, доколку работодавачот е обврзник на данокот на доход од вршење
на самостојна дејност, се поднесува на образец „ДБ-БВ-ФП/2” отпечатен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9041/1
25 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 19

4349.
Врз основа на член 41-б став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10,
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОМЕТИ НА ДОБРА И
УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН
ПРОМЕТОТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРИМЕНИ ПРОМЕТИ НА ДОБРА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПРИМАТЕЛ
НА ПРОМЕТОТ
Член 1
Со овoj правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и
услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, како и формата и содржината на извештајот за примени промети на
добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот, согласно член 32-а од
Законот за данокот на додадена вредност.
Член 2
(1) Извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник
кон кого е извршен прометот се изготвува на образец ,,ДДВ-ИПДO“, во електронска форма.
(2) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
(1) Извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник примател на прометот се изготвува на образец ,,ДДВ-ИПДO/П“, во електронска форма.
(2) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 4
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата
и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот
обврзник кон кого е извршен прометот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 20-9088/1
28 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.

Стр. 20 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 315

30 декември 2020

30 декември 2020

Бр. 315 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 315

30 декември 2020

4350.
Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 став 5,
член 17 став 2, член 19 и член 19-б став 4 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15, 23/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, ОБРАЗЕЦ НА ФИСКАЛНО ЛОГО, ДОКУМЕНТОТ КАСОВА СМЕТКА ЗА
СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ОДЗЕМАЊЕ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ,
ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА
НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ
НА ИСТИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИСКАЛНИОТ СИСТЕМ НА ОПРЕМА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за
управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна
трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем
на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“
бр.168/14, 61/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.166/20) во членот 16 во точката 14
точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.
Во точката 15 точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со точка.
Точките 16 и 17 се бришат.
Член 2
Членот 26 се менува и гласи:
„Ознаки на даночните стапки во фискалниот апарат
(1) Означувањето на даночните стапки во фискалните апарати се врши со алфа кодови А, Б, В и Г на следниот начин:
- ознака „А” за добра и услуги кои се оданочуваат со општа даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ);
- ознака „Б” за добра и услуги кои се оданочуваат со повластена даночна стапка на данокот на додадена
вредност (ДДВ) од 5%;
- ознака „В” за добра и услуги кои се оданочуваат со повластена даночна стапка на данокот на додадена
вредност (ДДВ) од 10% и
- ознака „Г” за добра и услуги кои се ослободени од данокот на додадена вредност (ДДВ) и за извршениот
промет на добра и услуги од даночни обврзници кои не се регистрирани за целите на данокот на додадена
вредност (ДДВ).
(2) Ознаките на даночните стапки од ставот (1) на овој член се применуваат за прикажување на пресметаниот данок од македонски производи по даночни стапки и пресметаниот данок по даночни стапки на вкупно
остварениот промет.“.
Член 3
Во членот 41 во ставот (1) бројот „55023“ се заменува со бројот „55032“.
Член 4
Прилогот 1, Прилогот 3, Прилогот 4 и Прилогот 5 се заменуваат со нови Прилог 1, Прилог 3, Прилог 4 и
Прилог 5 кои се составен дел на овој правилник.
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Член 5

Одредбата од член 1 со која се менува член 16 од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 април
2021 година.
Член 6
За евидентирање на прометот кој се оданочува со повластена стапка на данокот на додадена вредност од
10% се користи ознаката „В“ со вршење на промена на даночната стапка во фискалниот систем на опрема, со
денот на отпочнување на примена на членот 30-а од Законот за данокот на додадена вредност.
Член 7
За евидентирање на прометот на добра и услуги кој е ослободен од данокот на додадена вредност, за што
до денот на влегувањето во сила на овој правилник се користи ознаката „В”, од 1 јули 2021 година, ќе се користи ознаката „Г“, преку надградба на софтверот на фискалните системи на опрема.
Член 8
За евидентирање на прометот од даночни обврзници кои се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност, а до денот на влегувањето во сила на овој правилник регистрираат само промет со општа даночна стапка на данокот на додадена вредност и повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност од
5%, најдоцна од 1 јануари 2022 година со ознаката „В” ќе се означува даночната стапка од 10%, преку промена на даночната стапка во фискалниот систем на опрема.

Член 9
За евидентирање на прометот од даночните обврзници кои не се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност кои до денот на влегувањето во сила на овој правилник ја користеле ознаката „Г” продолжуваат да ги користат постојните фискални системи на опрема.
Член 10
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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4351.
Врз основа на член 41 став (8) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија “ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.
Член 2
Даночната пријава на данокот на додадена вредност се поднесува на образецот ,,ДДВ-04“, кој е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.222/16).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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