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С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 29 ј Скопје, вторник 26 август 1947 год. Ј ГОДИНА Ш 

,,Службен весник н НРМ" излегуе повремено, 
ракописите се исправаат во дупликат на адреса! 
Службен весник на НРМ - Скопје ул. Маршал 
Тито бр. 10. Ракописите ве се враќ аат 

Цена на весникот е 4 динари од табак. 
Претплата! полугодишна 130 а годишна 250 дна. 
Чековна сметка при Народната банка на ФНРЈ -
Централа ѕа НР Македонија Скопје - бр. 801129 

2ЉЅ 

Врз основа чл. 9 алинеја 1 од Законот за уче 
. ниците во стопанството, а во согласив со стопан^ 

ските министерства и Планската комисија на НРМ 
пропицувам следниот 

Правилник 
ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ СРАЗМЕРОТ НА БРОЈОТ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО СПРЕМА 
БРОЈОТ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Ученици во стопанството може да држи само 

рзбоатодаел кој што одговара на следните усло-
вна: 

а) да им.а одобрение од надлежната власт за 
самостојателпо работење во својата струка; 

б) да има сам стручна квалификација и да но 
посредно работи во струката, или да има во него-
вото претпријатие стручно квашфицираа работово 
дител; 

/ в) да има возможност и способност за топол' 
нуеше прописите на чл. 15 од Законот за ученици-
те во стопанството. 

Член 2 
" Рабоодател кој што сам работа во своето прет 

Пријатна, како единствен квалифициран работник, 
може да држи најмногу еден ученик во стопан-
ството. 

г Ако во претпријатието работат вкупно два ква 
инфицирани работника, вклучително работодате-

ист, во истото можат да се држи најмногу два уча 
ника во стопанството, 

,Член 3 
На мастите, кооперативното и државните 

Претпријатија (работилници) од локално и репуб^ 
либанско значение, во кои што работат три и по-

квалифицирзди работника од струките пре,т 
видени во Правилникот за струките, а во смисол 
ва чл. 7 од овој Правилник, задолжително треба 
најмалку да се држат и м^же најмногу да сс др-
жат следниот бра! јрченици во стопанството: 

гч Бројот на учениците во стопанството кои иии) 
задолжително треба најмалку и најмногу да се др-
жат сразмерно бројот на квалнфицираните р збор-
ници во државните претпријатија од општо,^'. 
но значете, го Фпределуе. Министерот на трудот 
на НРМ во споразумение со Сојузниот министер 
под чие раководство спаѓаат тиг претпријтги% 
одделно за секое едно превријат „ и се^ една 
струк,а која што се работи во претпријатието. 

Рабтодателите ^управите на претпријатијата) 
кои што по оправдани причини не можат д\ др 
асат определениот им миним,ален број ученици ^ 
стопанството, постапуат согласно чл. 10 од Зако-
нот за учениците во стопанството. 

Член 4 
Во земјоделие струки, по чл. 6 од Правилни-

кот за отруките по искључение од прописите на 
чл. 3 од овој правилник, ученици во стопанството 
ареба 'и можат да држат само државни и коопера-
тивни стопанства (претпријатија) кои што к'е оси 
тураат возможности на учениците да се во опое-
деленото време траење на учењето оспособат 
отручно и општо. 

Решение за тоа; кои од овие државни и коопе 
ративни Стопанства ги исполнат условната го 
претходната алинеја донесуе Министерството на 
трудот на НРМ во согласив со Министерството на 
земјоделието и шумарството на НРМ. 
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Член 5 

Ак во едно лфтпријатиесе намали бројот на 
1шалифицираните работници след приемането на 
учениците во стопанството, бројот на последните 
јостануе непромекен се дури к'е има услова Ја за 
Практично стручно обучевте на сите ученици во 
Претпријатие. Во случај да такви условна нема, 
работодателот (управата на претпријатието) по-
стапуе согласно чл.' 10 од Законот за учениците во 
стопанството. 

Член 6 

За квалифвдиран работник во смисол на про-
писите на овој Правилник се смета: 

а) работодател или работоводител Ако има 
стручна квалификација и ако непосредно учествуе 
џо работата по струката, 

б) квалифициран и високо-квалифициран ра 
ботник (мајстор) со положен стручен испит за ква 
лифициран работник (калфенски или помошнички 
испил), односно мајсторски испит во една струка 
те предвидени во Правилникот за струите, 

в) работник во една од отруките предвиден? 
во Правилникот за струите, кој што бил катего-
р и и пред 5 април 1946 година како квалифици-
ран, односно високо-квалифициран (мајстор) без 
да полагал до сега стручен испит од својата отру 
ка. Овие лица к'е се сметат за квалифицирани ра-
ботници само до 31 декември 1948 год, 

Плен 7 
Работодатели кои што исполнуат прописаниче 

условна во чл. 1 од овој Правилник и кои што во 
време на влегуеше во сила на истиот нижат учени-
ци во стопанството поведе од колку што е пропи-

саво, должни се да ги задржат при себе сите овие 
уечници, се дури истите не положат стручен испит 
ѕа квалифициран работник, односно до настанув-
аа на положена предвидено во чл. 19 од Закона? 
за учениците во Стопа-нството. 

Член 8 I 
За правното исполнуење прописите на овој 

правилник се грижат и вршат контрола трудовите 
служби при околиските (градски, реонски) народ-
ни одбори и синдикалните организации (службите 
за упослуење на работниците) " г.ч 

Нарушени јата на пропиеше на овој Правилник 
к'е се накажуат по чл. 26 од Зак. за учениците 
те во стопанството. 

Нлен 9 
Толкуење како ги евентуални измененија и до-

полненија на овој Правник к'е донесуе Министе-
рот на трудот на НРМ во согласив со Планската 
комисија на РИМ и соотвеното стопанско мини-
стерство. 

И т е н 10 

ОБОИ правилник влегуе во сила со неговото об 
јавуење во ',Службен весник на НРМ" 

Бр. 6942 13 август 1947 год. 
Министер на трудот нј НРМ 

Кирил Петрушев, с. р. 

За да се обрне поголемо внимание на општо-
то и стручно теоретско образование и со оглед на 
по правилното воспитание на учениците во стопан 
ството ' ^ -

Решавам 
ЗА ОТВАРАЊЕ УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО ПРИ СЕКОЕ ИНДУ- . 
1е СТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЕ ' 

1) Од идната учебна 1947/48 година да се от 
ворат училишта за учениците во стопанството 
Ири секое индустриско претпријатие од репуЗли^ 
банско значете, при кое има заложено повечку 
од 20 ученика во стопанството. 

2) За да се развива наставата во училиштето 
правилно, претпријатијата к'е се погрижат да до 
'15 септември о. г. примаат толку ученика во сто-
панството, колку по законот требе да држат. 

Учениците кои сега се1на работа ме смеат да 
се отпуштат без нивна кривица. 

3) Издршката на училиштата (лична и матери 
јална), к'е ја сносат претпријатијата при кои се от 
корени училиштата, 

До колку средствата на самото претори.атие 
нема да бидат достаточни, главните дирекции к'е 
доделуат нужните дотации. 

4) Училиштата к'е се раководат од управата 
на соотвегните претпријатија, под надзорот на 
Главните дирекции. Министерството на индустри-
ите и рударството к'е.има врховен надзор над учи 
листата. 

5) Сите правилници и напатствија, како и нас. 
јавниот план и програмата за општи занаетчиски 
училишта, к'е се однесуат и за училиштата за уче-
ниците во стопанството кои се при самите индус 
триени претпријатија, ? 

6) Персоналот на училиштата к'е биде назна4 

,чуен од директорот на претпријатието во согла-
Сме со соответната главна дирекција. 

7) Сите подготовки кои се потребни за пра̂  
билното изведуење на наставата да се привршат 
до 10 септември. На 15 истиот месец да се почне 
Со правилното редовно обучеше на учениците, 
Главните дирекции к'е се побараат да оваа Реше-
ние се спроведе во живот. % 

8) Овоа Решение влегуе во сина од денес. 
Бр. Д3539 - 13 август 1947 год. - Скопје 6 

Министер на индустријата 
и рударството на НРМ 
Инж. П Василев с. р. 

2 4 0 
ВРЗ основа на чп. 7 и 8 од Уредбата за определував на 

единствени цени со важност на територија на Народна 
Република Македонија од 19 февруари 1947 година^ издавам 
медната 

Н а р е д б а 
.8А РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА ИСПОЛНЕНИ СО РЕПУк 

БЛИКАНСКАТА РАЗЛИКА ОД АКУМУЛАЦИЈАТА 
- Член 1 ? ' 

Сите стопански претпријатија н-а територијата на Н а . 
родна Република Македонија ислолнуат разлика во смисол 
на чл. 7 од Уредбата ва определував ш единствените цени 
со важност на територијата, на Народа . Република. М-аке., 
добија од 19 февруари 1047 година во висината определена 
со денорасписите на Земскиот уред еа цени на Народни 
Република Македонија. 

Ви-шната на републиканската разлика се искажуе во 
деиорзснисите Т Земскиот уред ЈА ЦРНИ ВЈ ГЈР̂ФЈП̂  
иублнкпспа р а з л и к а и тога: 



Бр. 29 СЛУЖБЕН ПКГШ1К ПА ИРГ,Т Стр. Ш 

а — апсолутен износ. т. е. во износ искажан во ди-
нари по единицата на мерките, или 

б. - -во проценти од п р о д ш н т Ц С Н Ј на дребпо ита 
продажната цена на производството. 

Член 2 
За правилното евидентирање д а републикански р ^ т л ^ 

ш претпријатието во своите книги ќе отворат одделни кон-
та „Републиканска решила", во кои ќе книдпт сите испол-
нети износи во смисол на чл. 1 од оваа Наредба, 

,Член 3 
„Републиканската разлива" претпријатијата ја плакат 

едновремено со данокот на промет на производи, на сметка 
ма Министерството на Финансиите на Ш-родиг Република 
'Македонија Бр. 8-Ѕ01.003 при Централата на Народна башка 
н,а, ФНРЈ за Народна Република Македонија ^ Скопје. 

Внесусње1о - нл.кањег) .:.е го вршат оа внрмшлраље' 
со уплатници и налог со купон, по образецот пропишам 
ЈОД Централата т П (роднава бшка на ФПЃЈ ЗА Народна 
Република Македонија. 

Член 4 
Сроковите за шлакаше^ евиденцијата за впеоуешето^ 

контролата и казнените санкции, ќе се применат и за „Ре-. 
публикацијата разлика" по прописите кои важат гх данокот 
"на промет ца производи. Чле,н 5 
^ ОВА Наредба влегуе во си.н оо денот ич објадуењет^ 
'во „Службен весник на НРМ"' а ќе се применев од 1 јануЅ 
да 1947 година. 

Број 22037 
гр Скопје 17 јули 1947година 

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ 
НА НР МАКЕДОНИЈА 

Д. Џамбаз, с. р. 
2 4 1 

Во врска со моето Решение Бр. 3^43 од 8 март 
'2947 год. и чл. 11 од Уредбата за данокот па про-
мет на производи и услуги давам следното 

Напатствие 
за начинот и сроковите на плаќање данок па про-
мет на производи и услуги и републиканската раз-
лика за даночните обврзници кои не се дол шии 
да водат книги, а кои професионално се занимаат 
и вршат промет кој подлежи на плаќање данок 
на промет и републиканската разлика (т. е. за 
паушалистите па данок на промет на производи). 

Со решение на Министерот на финансиите на 
Народна Република Македонија — Бр. 8343 од В 
март 1947 год., а на основа чл. 11 од Уредбата за 
'данок на промет на̂  производи се пропиша нов на-
.чин и нови срокови за плаќање данок на промет 
на производи и услуги за даночните обврзници на 

.Х)вој данок кои не се должни да годат книги, а кои 
професионално се занимаат и вршат промет под-
лежен на данок на промет. Овие даночни обврз-
ници, кои по досега важек'ите прописи плаќале да 
'ноќ на промет на производи и услуга паушално, 
,т. е. секое тромесетше со плз тепањето на доход аре-
ната на основа оценката од дапачкпте комисии, — 
од сега со оглед на прописите од спомнатото ре-
шение овој данок ќе го плакат во ср^к од пет дола 
по изминиуењето на секој месец, и спрема про-
метот направен во минатиот месец. 

Да може да се пресметката и плукањето да-
нокот на промет на производи и услуга од страна 
на вакви даночни обврзници да се правилно врши 
и да се овозможи контролата на собирањето и д 
овој данок, со спомнатото решение е турено во 
должност на ти ја даночници обврзници да водат 
особена евиденција за набавените и потрошени 
суровини во производството, како и за продаж-
бите на готови производи и примените накаади за 
услуги, а освен това к да задолжително дават 

с?.тетки (фактури) при секоја продажба на готови 
производи, односно при примањето на пакнади з% 
услуги. 

Истовремено и на истиот начин овие даночни 
обврзници се должни да претсметуат и плакат 
(Републиканската разлика) установена со Наред-
бата на Министерот на финансиите на НР Маке-
донија Бр. 22087 од 1 7јули 1947 год., а спрема сто 
пите определени во ценовни те на Земскиот уред 
за цени (обнародуени во „Службени соопштенија'4 

на Земскиоот уред за цени па НР Македонија бр. 
2 и 3 од 1947 год.), како и тие који во иднина к'а 
бидат определени со ценорасписи или решенија 
за цените на Одделението за финансии и цени при 
Планската комисија на НР Македонија, држеик'и 
се на Напатствието за пресметував и плаќање на 
„Републиканската разлика" дадено од страна на 
Министерството на финансиите на НРМ под Бр. 
22087 од 17 јули 1947 год. 

I 
Даночни обврзници кои се должни данокот на про-
мет на производи и услуги и „Републиканската 

разлика" да ги плаќаат месечно. 
1. Данок на промет на производи и услуги и 

„Републиканската разлика" ќе се плак'а на изло-
жениот начин, т. е. најдоцна секој пети во месецот 
на основа прометот направен во минатиот месец, 
само тие даночни обврзници кои не се должни д^ 
водат книги, а кои професионално се занимаат 
вршат промет кои подлежи на плаќање данок на 
промет на производи и услуги (чл. 11 од Уредбата 
за данок на промет на производи). Овие се поз-
нати под името „паушалисти", бидејки по досе-
гашните прописи плаќаа данок на промет пау-
шално на основа годишните оценки од даночните 
комисии. 

Останалите даночна обврзници на данок на 
промет.на производи и услуги и „Републиканска 
разлика", кои се должни да водат книги — „кни-
г а т а (државните стопански претпријатија, коо-
перациите и часната индустрија, занаетчиски и 
трговски претпријатија должни да водат к и т и 
по прописите), - чл. 10 од Уредбата за данок и-ч 
промет на производи — го плаќаат овој данок на 
начин и во сроковите определени по Наредбата на 
Министерот на финансиите на ФНРЈ бр. С 753 од 7 
март 1947 год. („Службен лист ФНРЈ" бр. 23 од 
18 март 1947 год.), поради тоа на нив не се однесуе 
овоа напатствие за месечното плаќање. 

Како даночни обврзници по чл. 11 од Уредба-
та за данокот на промет на производи (т .з. в. ,,пау 
шалисти") се јавуат најчесто: 

а) Занаетчиите (шивачите, абаџите, кондура-
џиите, опанчарите, инсталатерите и електроника^ 
латерите, браварите, тенекеџиите, ковачите, нал-
бантите, грнчарите, керимидчиите, каменорезци-
те, бојаџиите-молерите, столарите, слаткарите, 
самсрџиите, леблебиџиите, саатчиите, златарите^ 
кујунџите, тптампарите-печатари, воденичарите, 
кјурхчшпе, фурнаџиите, калајџиите, касапите и 
т. н 

б) Слободни професии (лотпри, адвокати, ве-
теринари, ипжгшери, комисионери-посредници, 
ак\чперки и до ), 

в) Извесни трговски претпријатија — радњи 
(кафиниња и гостилници, аптеки, разни трговски 
претпријатија на промет со земјоедлски производи 
кои се набавени непосредно од земјоедлците, како 
што се: зарзаватчиите, разни ситничарски радњи, 
млекари и др.). 

Од овие даночни обврзници на данок на про-
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меч; на производи и услуги, занаетчиите се јавуат 
цјђкМрЅтко и како обврзници за плаќање на „Ре-
публиканска разлика", доколку изработуат произ-
ђодЈ! за кои се определени еиднствени цени на ос-
нова Уредбата на Владата на Народна Република 
Македонија за определуење на единствени цени 
почни обврзници — паушалисти (слободни профе-
со важност на територијата на Народна Република 
Македонија. При останавте категории овие да-
Син и трговски претпријатија) по правило не пла-
ќаат ,,Републиканска разлика", бидејки они не се 
занимаат со производство. За кои производи за-
наетчиите ќе плаќаат „Републиканска разлика", 
требе за секој конкретен случај да се види ценов-
никот и решениата за еиднствените цени од Зем-
скиот уред за цени на Народна Република Маке-
донија односно Одделението за финансии и цени 
при Планската комисија на Народна Република 
Македонија. 

2) За правилна ориентација во врска со точно-
то пресметуење данокот на промет на производи и 
услуги при одделни даночни обврзници кои во 
практиката-најпоеке ќе се јавуат се наведуат след 
ните примери: 

а) Слободни професииГ'Лица, кои вршат само-
што ј ате лно занајатие (лекари, адвокати, ветерина-
ри, посредници, акушерки и др.). По природа на 
својата работа вршат само услуги (лекуење, прав-
но заступуење разни посредував и др.), плаќаат 
данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 од Тар. 
В. привремената Тарифа и нејните први измене-
нија и дополненија од вкупниот износ на приме-
ната накнада. Разбира се, дека приходите на овие' 
лица од несамостојателна работа, т. е. од односна 
служба, не подлежат на плаќање данок на промет. 
При градежните инжинери е друг случај. Овие' 
плакат данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 
од Тар. Б — за проектовање, правање на разни 
скици, планови и на тоа слично, а доколку вакви 
лица се занимаат и со изведуење на градежни рег 
боти, како што е изградуење на градежни обекти 
плакат данок на промет на услуги од вкупната 
вредност на извршената работа односно од вред-
носта на изградените објект по Тар. бр. 12 од Та-
рифата Б. 

б) Трговски претпријатија. Трговските прет-
пријатија плакат данок на промет на приозво^н 
земјоделски, кои ги набавуат непосредно од земјо:? 
делците (ћа пример: зарзаватчиите, млекарите и 
други трговски претпријатија, кои се занимават со 
трговија земјоделски производи). 

Кафанињата и гостилниците плакат данок и д 
промет на целиот промет, со исккључение на про-
метот со алкохолни пијалоци, по Тар. бр. 11 од 
Тарифата Б. На продажби алкохолни пиј аци (ви-
но, ракија, пиво, лидери, рум, коњак и др.) не пла 
кат данок, бидејки данокот е платен од страна ни 
производителот (пиво, коњак, лихери и рум) или 
е платен при купуењето од производителот — ѕем 
јоделец (вино и ракија). Гостилничарските прет^ 
прифатија се класирани со Наредба за категоризи^ 
раае на државните гостилничарски претпријати-
ја бр. 1250 од 11 јануари 1947 год. (обнародуена 
во „Службен лист ФНРЈ" бр. 7 од 24 јануари 1947 
год.) и Наредбата на Министерот на трговијата и 
снабдувавте на Народна Република Македонија 
бр. 2080 од 30 јануари 1947 год. за категоризирани 
на државните гостилничарски претпријатија (која 
е обнародуена во „Службен весник на НРМ" бр. 3 
ед 7 февруари 1947 год.) 

Мензите на работницит^службениците во 
рамките на претпријатието (установата) не плакат 
данок по Тар. бр. 11 од Тар. Б. -

'Аптекарите плакат данок на промет на услуги 
по Тар. бр. 13 од Тар. Б од рецептите. Ако израбо-
т а т специалитети и козметички препаратихпла-
кат данок на промет на производи спрема видот 
на стоката по односниот Тар. бр. од Тар. А, а кога 
препродаваат стока набавена од други лица без ни-
какво доработував (како готови лекови, козметич 
ки препарати и др.) не плакат данок, бидејки на 
Нив е платил данок производителот. 

в) Занаетчиите. Занаетчиите плакат, како да-
нок па промет на услуги од примените накиади за 
направените услуги, така исто и данок на промет 
за оние производи кои ги сами изработуат и турат 
во ^промет. За поарно разбирање се изнесуат не-
колку примери: 

Кројачите плакат данок на промет на услуги 
г4Р/6 од примените какнаци по Тар. бр. 13 од Тар. В 
за изработував на алишта по и-еркс непосредно 
за консуматорот од материјал кој е донел самиот 
консуматор, понатака од примените и г-енади за кр-
пење, поправки, гладеае на алишта и др. Спрема 
прописот кон Тар. бр. 356 забелешка точ. 7 од Тар. 
'А за данокот на промет на производи не се смета 
за конфекција изработував на алишта по мерки 
непосредно на консуматорот од материјат кои е 
консуматорот донел односно купил од друго лице. 
Во вакви случаеви не се наплатуе данок на про-
мет на производи по Тар. бр. 356, но само данок 
по Тар. бр. 13 од Тарифата В на цената примена 
за изработував. Да не се каплатув1. данок на про-
мет по Тар. бр. 356 од Тарифата А, но само по Тар. 
бр. 13 од Тарифата В е нужно следното: 

а) Изработувавте на алиштата да се врши по 
мерка непосредно за консуматорот и 

б) Материјалот за изработување да е донесен 
Од самиот консуматор. Доколку недостануе еден од 
тие два елемента, нема место да се нанеплатуе да-
нок на промет по Тар. бр. 356 од ^Тарифата А. 

Спрема тоа к!е се смета за конфекција се-
која друга изработка на алишта која не содржи 
горните означени два елемента, па ќе се покрај 
Данокот на" услуги по Тар. бр. 13 од Тарифата В 
каплатуе и данок по ЗГар. бр: 356 од Тарифата А. 
Спрема тоа ќе се смета за конфекција и израбо-
тени алишта по мерка непосредно за консумато-
рот, доколку материјалот за изработував е купен 
од изработуачот (кројачот). Под материјал за из-, 
^аботуеае се разбира платат (лицето на алиштата! 
г спрема тоа да ли е порбчителот консуматоро? 

купил платат од изработуачот-кројачот или од 
друго лице, се определуе да ли покрај данокот па 
Фар. бр. 13 од Тарифата В ќе се плати и данок пв 
Тар. бр. 356 од Тарифата А или ќе се цлати с ф а 
данок по Тар. бр. 13 од Тарифата Ѕ. ДоќЖлЅу И М 
буматорот порачителот ^ набави д само платот (лиС 
тато на алиштата) 6д други лица, и другиот мате^ 
ЈЅкјал (астар-цугер, копчиња, конец и др.) од кал 
работуачот-хројачот, по прописот ОД забелешката 
кон Тар. бр. 13 од Тарифата В '(„Службен лим 
ФНРЈ" бр. 25/47) се п^ака доноска пропее по 
стопа 4% како на цената примена за услугата за 
кзработуелката, така исто и на цената на употреба 
вист материјал. ј 

Поправка на алишта не се смета за конфек" 
ција, поради тоа на ,цената за поправки се плак'а 
само данок по Тар. бр. 13 од Тарифата В. Доколку, 
кројачот на поправките употреби и сво материјал 
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плаќаа данок и на примената накнада за изработ-
ката и на цената на употребениот материјал 
(Распис на Министерството на финансиите на НР, 
Македонија бр. 245 од 20 мај 1947 год.). Истото ва-
жи за абаџиите. 

Бачварите плакат данок на промет на произ-
води на разните бачварски и качарски изработки 
по Тар. бр. 428 од Тарифата А по стопите и на да-
ночните основи предвидени во истиот Тар. бр. До-
колку бачварите вршат поправки, плаќаат данов; 
на промет на услуги од вкупната накнада за на^ 
правените услуги по Тар. бр. 13 од Тарифата В. 
Се друго, што е кажано за столарите важи и зА 
бачварите. 

Столарите плаќаат данок на промет на произ^ 
води спрема видот на изработените предмеди пф 
односните Тар. броеви од привремената Тарифа 
и нејните први изменија и дополненија (424, 425, 
431, 432 и 433) а по стопите предвидени во ови^ 
тар. броеви. При наплатуење данок на готови про^ 
изводи, не се одбива платениот данок на сурови^ 
ните и полупроизводите набавени од друго лице, 
а употребени за изработуење на овој готов про-
извод, како што беше по старите прописи. Занает-
чиските претпријатија не плаќаат данок на промет 
на употребените суровини и полупроизводи од сои 
ствено производство, за изработуење на готови 
производи на кои е определена цената од страна 
на Сојузниов уред за цени. Доколку столарите вр-
шат поправки, плакат данок на промет на услуги 
од вкупно примената накнада за извршените услу( 
ги по Тар. бр. 13 од Тарифата Б. 

Коларите плакат данок на промет на произ-
води на коларските изработки по Тар. бр. 429 и 
680 од Тарифата А. Доколку коларите вршат по-
правки плакат данок на промет на услуги од 
вкупно примената накнада за извршените услуги 
по Тар. бр. 13 од Тарифата Б. За се останало важи 
истото, што е кажано за столарите. 

Браварите плакат данок на промет на произ-
води спрема видот на иизработените предмети по 
односите тар. броеви од Тарифата А (Тар. бр. 536 
до 645). На примените накнади за поправки пла-

Ковачите плакат данок ,на промет на произ-
води спрема видот на предметите кои ги израбо-
туат (секири, ножови, раоници, опрови, плочи за 
поткивање и др.) по односите Тар. броеви од Тар. 
!А (Тар. бр. 536 до 645). За разни поправки пла-
ќаат 4Уо данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 
од Тарифата Б на вкупниот износ на примените 
накнади за направените услуги, како за работа 
така и за употребениот материјал. 

Потковачите плаќаат 40/о данок на промет на 
услуги од вкупниот износ на примените накнади 
за направените услуги, поткувуење на добиток, 
како за работа така и за употребениот материјал. 

Грнчарите" лончарите плакат данок на пормет 
на производи на своите изработки по Тар. бр. 497 
од првите изменија и дополненија на привреме-
ната Тар. А и по Тар. бр. 500 од привремената Та-
рифата А. 

Керамидчиите плаќаат данок на промет на 
производи на изработените керамидчиски матери-
јал и каљеви (печки) и остана ли делови за печки. 
Доколку керамидчите изработулат печки, шпори-
ња и собни камили од иловача, од печнака и од 
останали делови за печки сопствена изработка, 
плакат данок на промет на производи по Тар. бр. 
499 од привремената Тар. А Ш/о од производители 

ната цена на изработените печки, шпориња и соб-
ни камшш од иловача, но употребените лечњаци 
и остаиалите делови за печки сопствена изработка 
не се оданочуат одделно. Ако керамидчарот и: ра-
ботуе печки, шпориња и собни намини од иловача 
од печнака и останали делови за печки наб и.ени 
од други лица, на кои е доказано платен данокот 
на промет, плак'а данок на промет на разли-
ката меѓу продајната цена на изработените печ-
ки, шпориња и камили и куповната цена на печ-
нака и останалите делови употребени за ово про-
изводство. Керамидчари (печкари) кои се занима^ 
ват само со составуење и претресеуење на печки 
шпориња, што ќе биде и најчести случаеви, пла-
кат данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 од 
Тар. Б. 

Каменорезците плакат данок на промет на 
производи по Тар. бр. 466 од Тар. А на изработки 
бањи, кади, камини, надгробни споменици и над-
гробни плочи по стопите предвидени во овој Тар. 
број. Исто така на склупторските работи во камен 
секаков вид, каменорезците плакат данок на про-
мет на производи по Тар. бр. 486 од Тар. А. 

Тулаџиите плаќаат данок на промет на произ-
води на изработените тули, цреп и керамиди по 
Тар. бр. 494 од Тар. А. 

Бојаџиите-молерите плакат 4Уо данок на про-
мет на услуги од вкупниот износ на примените на-
кнади за бојаџиски-молерски работи. Ова е битна 
разлика спрема прописите на стариот Закон за оп-
штиот и вкупниот данок на пословен промет и да-
нокот на луксуз, по кои данокот на накнадите за 
молерските работи беше опхванат со платениот 
прометен данок на бој и, лак и фирнаес. На истиот 
начин како молерите плаќаат данок и лаксаџиитс, 
фирмописците, бојаџиите и слични. 

Самарџиев на дрвените самари кои ги изра-
ботуат плаќаат данок на промет на приозводи ГГЈ 
Тар. бр. 435 точ. 1а по стопа 20^0 од производител^ 
ната цена на производителот, без оглед на тоа што 
ма дрвото се додава кожа или куделеиа односно 
јутена тканина. За поправките на самарите пла-
кат 4% данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 
од Тар. В, како за работата така и за употребе-
ниот материјал. 

Тенекиџиите плаќаат АУо данок на промет на 
услуги по Тар. бр. 13 од Тар. Б на вкупниот износ 
на накнадите за направените услуги т. е. така на 
накнадата за работата така исто и на накнадата 
за употребениот материјал. На садови и слични 
предмети од тенеќија кои ги онии изработуат и 
продават како свое производство плакат и данок 
на промет на производи по односите тарифни брое 
ви особено по Тар. бр. 562 од Тар. А. 

Инсталатери и електроинсталатерите плакат 
данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 од Тар. 
Б на вкупниот износ на промената накнада за на-
правената услуга, т. е. како на накнадата за рабо-
тата така исто и на накнадата за употребениот ма-
теријал, без оглед што се на овој материјал од-
делно плак'а на промет на приозводи по Тар. А. 
Но, кога овие лица вршат поправки и употребуват 
материјал готови производи или полупроизводи од 
сопствено производство или купене од други лица, 
плак'а данок на вкупниот износ на накнадата за 
направените поправки, т. е. на накиадата за рабо-
та и на вредноста на употребениот материјал, та-
ка да во овој случај употребениот материјал од 
сопствено производство не се одаиочуе одделно, и 
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во случајот кога е ма прометот со истиот предви-
дена даночна стопа во Тар. А. 

Штампарите-печатарше' по начало. плак ат 
данок на промет на услуги по ТНр. 
Б, за вршење но разни печатарски-'услуги.Шо; ако 
печатарите изработуат стока, која е1 спомнаа ташев; 
XI дел од'тарифата за данок на промет на 
води и нејните први доп^ѕтацјв: 
(Тар. бр. 441 до 474У и ваква стока епродавав, с^ 
должни да плаќаат данок на промет на производи, 
по односниот Тар. бр. 455 под кои епаг'а произге-
дената стока. На пример ако печатарот изработуа 
зидни, асталсдш и останали календари, за истите 
плаќаа данок по Тар. бр. 455 од Тар. А. Ако изра-
ботува хартија за писма, пликови од хартија, до-
писни карти и карти за писма, се тоа со слики, 
рамки, монограми и т. н. плак'а данок по Тар. бр. 
462, а ако оваа стока е без слики, рамки и моно-
грами по Тар. бр. 463. Ако изработуе тетратки, 
бележници и блокови, за истите плаќаа данок по 
Тар. бр. 466. Исто така и за друга стока плаќаа да-
нок по односните тарифни броеви во кој е споме-
ната таа стока. 

Ако печатарите изработуват стока од порачи-
телов и,^теријал а порачителот е трговско, инду- , 
стриско илЈт занаетчиско препријатие кое произ-
ведената стока е тура во гоом^т (продава, пона-
така преработуе, обработуе или доработи), во та-
ког случаи порачителот е должен да л гзтп данок 
на промет на производи, а печатарот, како пр?'ра-
ботувач на материјалот е должен да плети данок 
на примената накнада за направената усл\та по 
Тар. бр. 13 од Тар. Б. Ако поранителот е лице кое 
произведената стока на ја тура во промет, тогај 
печатарот плак'а покрај данокот на примената на-
кнада за направената услуга по Тар. бр. 13 од Тар. 
В-, уште и данок на промет на производи, по однос-
ниот тарифни број во кој е наименована вака про-
извоедна стока. 

Фотографчиите плаќаат данок на промет на 
услуги по Тар. бр. 13 од Тар. Б првите измененија 
и дополненија на привремената тарифа на вкуп-
ниот износ на примената накнада за фотографи-
чески работи (уголемуење на слики, фотографии 
и слично), а данок на промет на производи на до-
писните карти на кои се снимани одделни делови 
на земјата, градовите и т. н., доколку вакви до-
писни карти ги умножават. 

Кондураџиите плакат данок на промет на 
услуги од примените накнади за. крпење на кон-
дури по Тар. бр. 13 од Тар. Б, до дека за израбо-
туењето на нови кондури плакат данок на промет 
на производи од цената на производството или од 
единствените цени во продажба на дребно, што 
значи зависи од тоа како е предвидено во привре-
мената тарифа односно нејните при измененија и 
дополненија (Тар. бр. 374 од Тар. А). На истиот 
начин плак'а данок на промет и опинчарите. И 
тука важи забелешката кон Тар. бр. 13 од Тар. Б 
односно да се данокот на промет на услуги плаќаа 
и на цената на употребениот материјал при крпе-
њето на кондурите, т. е. на накнадата за работа 
и на вредноста на употребениот материјал; 

Пожарите плакат данок на промет на произ-
води на сите видови вжарени изработки по однос-
ните тарифни броеви од Тар. А. (Тар. бр. 303 и 
304). Во практика ќе има чести случаеви, да села-
нец попесуе на вжарот нудела или лан а ор^ј од 
овој материјал му изработуе вжарија. Со Баков 

случај Бакарот е должен да плати данок на про-
мет на производи од вкупната, вредност, на изра-
ботениот предмет, а се вен тоа уште и 4а/о данок 

' на промет па услуги, од вкупната накнада која на-
^плѕт.уе, цд ^се^Јнинот- за својата работа. Ако в жа-
н р о т ,ЈпраБоту^ за,, сметка на ,трговски, ин-
^-дусериски или занаетчиски претпријатија од "ма-, 
^теридал кои е добавен од нив, а овие претпријатија " 
^ х з ј Љ ф ^ с Г А б ќ страна на вжарот препо-

дават или понатака преработува^ 'вжарот плакѓа:' 
4% данок на промет на услуги од приманата на-
кнада за изработката, а данок на промет на про-
изводи по Тар. А ќе плак аат тие претпријатија за 
чија сметка е изработена стоката. Ако од материи 
јал на кои се плаќаа данок на промет по Тар. бр, 
303. од привремена Тар. за данокот на промет на: 
производи се изработуат производи по Тар. бр, 
304, на тие производи се плакса данок по Тар. бр. 
304 од Тар. А, и ако е платен данок на промет на' 
материјалот по Тар. бр. 303 од Тар. А; 

Берберите плакат 4% данок на промет на; 
услуги од примените вкупни накнади за бербер^ 
ските услуги (бричење, стрижење, миење на коса, 
андулирање, масирање, маникирање и т. н.); 

Заботехничарите плаќаат данок на промет на 
услуга.на вкупниот износ на примените накнада 
за направените услуги, а данок на промет на про-
изводи на 'изработените вештачки заби по Тар. бр. 
525 од Тар. А; 

Восокчиите — свек'арите плакат данок на 
промет на производи по Тар. бр. 184 од Тар. А за 
евек'и, а за другите производи према видот на 
произведениот-изработениото предмет по однос-
ните тарифни броеви во Тар. А; 

Леблсбеџиите плакат за произведената леб-
лебија данок на промет на. производи по Тар. бр. 
9 од Тар. А. Ако леблебиџиите наутот го набавиле 
од земјоделец, кои не е платил данокот на промет 
на производи, истиот е должен да покрај данокот, 
на промет на производи по Тар. бр. 9 плати и да^ 
ноќ на промет на производи по Тар. бр. 8 за ку-
пениот наут од земјоделец; 

Слаткарите плаќаат данок на промет на про-
изводи по односните тарифни броеви на промет со 
еледолед, чај, кафе, боза, пивоквас, и слични про-
изводи по. односните тарифни броеви на промет за 
алва, локум, чоколада и др. На лимунадата се 
плак'а данок на промет на производи по Тар. бр^ 
141 точ. 4 по стопа од 30% од производителите 
цена, на боза се плаќаа данок на промет до колк^ 
на истата не е додаван шек'ер или шуруп по Тар. 
бр. 47 точ. 2 стопа 6% од единствената цена на' 
древно, но ако се на бозата додава шек'ер или шу^ 
руп се плак'а данок на промет по Тар. бр. 141 точ^ 
4 по стопа 30% од производителната цена, на пи- ' 
воквасот ако е без шек'ер и алкохол се плаќаа да^ 
ноќ на промет по Тар. бр. 47 точ. 2 по стопа 60/! 
од единствената продажна цена на древно, но ако 
на пивоквасот се додава шек'ер се плаќаа данок на' 
промет по Тар. бр. 141 точ. 4 по стопа 30% од про- ' 
изводителната цена. До колку пивоквасот содржи 
алкохол до 10% се плаќаа данок на промет по Тар. 
бр. 142 по стопа 30% од производителска цена, 
без оглед да ли му е додаван шендер или не, на! 
сладоледот, сутлијашот и малебијата направен^ 
од млеко, брашно од гриз и шек'ер се плаќаа да-
нок на промет по Тар. бр. 145 по стопа 10% од про-
изводите)шата цена, на кафе — чајџиниците пла-
к а т данок на промет на целиот направен промет 
по Тар. бр. 11 точ. 2 од Тар. Е од стопа 6% на оста-
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налите сладкарски производи секаков вид со гле-
чер или без глечер, кои имат карактер на пециво 
се плак'а данок на промет на производи по Тар. 
бр. 130 тон, 5 од Тар. А; 

Содаџиите на содавода и останали вештачки 
води на сите видови картоски изработки по од-
бр. 125 тон. 2 од Тар. А; 
) Сатчиите плакат данок на промет на услуги 
,од примените вкупни накнади за направените по-
правки т. е. како на накнадата за работа тока исто 
и на вредноста на употребениот материјал; 

Фурнаџшгге плакат 4% данок на промет на 
услуги од примените вкупни накнади за пешерме; 

Казанџиите плакат данок на промет на преп 
изводи на сите видови бакарни изработки по од-
носните тарифни броеви (Тар. бр. 624 до 638) за 
поправки и калајдисуење на разни бакарни садови 
се плак'а данок на промет на услуги по Тар. бр. 
13 од Тар. Б на вкупниот износ на накнадата за 
направенета услуга т. е. на наккадата за работа и 
на вредноста на употребениот материјал; 

К'урч1тте плакат данок на промет на произ-
води на сите видови к'урчиски изработки по од^ 
носните1 тарифни броеви од Тар. А односно пд 
Тар. бр. 382 П 383 од Тар. А. Ако кожата е прера-
ботуе - штави во крзно, плаќаа данок на промет 
од продажната цена на штавеното крзно по Тр. 
бр. 382 од Тар. А, накнадата за извршеното пли-
вање опхваната е со данокот на готовиот предмет. 
Како крзно од прости кожи се смета овчи, козји, 
со исклучение на ангорските, јагнешки со ис-
клучеше на астраган, јарешки, ерни, јелени, диви 
кози, волкови, мечки, јазови, лисичји, кучешки, 
коњски и зајачки. Сите осотанали се сметат како 
крзно од фини кожи. Ако к'урчија изработуе 
к'урчиски изработки за сметка на други лица од 
материјал донесен од нив, плак'а данок на промет 
по Тар. бр. 383 од Тар. А, од продажната вредност 
на изработената к'урчиска стока. Накнадата за 
направената услуга опхваната е со данокот на 
промет на готовиот премдет. Кожи составени за 
постави подлежат на данок на промет како изра-
ботки од крзна спрема видот на кожата. За иог 
правки се плаќ(а данок на промет по Тар. бр. 13 
од Тар. В на вкупниот износ на накнадата за на; 
правените поправки т. е. на накнадата за работа 
и на вредноста на употребениот материјал 
забелешките кон Тар. бр. 382, 383, како и забе^ 
лентата тон. 5 кон Тар. бр. 356 од Тар. А; 

Касапхте плаќаат данок на промет на произ^ 
роди по Тар .бр. 50 до 55 од Тар. А при купуењетф 
на добитокот и на кланиците при клањето на до-
битокот. Данокот на промет на закланиот добиток 
Иге плак(а спрема забелешката кон Тар. бр. 50 дб 
85 од Тар. А; ^ 
ч Воденичарите-мелничарите кои мељат на уем 
Плакат данок на промет на услуги по Тар. бр. 13 
АГар. А1 за брашно кое се меле на ^земјоделци, 
дагов на премет За производи по Тар. бр. 1( 3 од 
тар. % Н брашно вое се меле на ^земјоделци, 
р о продробнО напЅТО^ие за плаќање на данок на 
б р т на произвоМ и услуги од страна на мел^ 
р И ц т ^ ^ д е н и ц т е Дадено одделно напатствие 
ћод бр. 21998 оМ I јули 1947 год.; 

гордост! примери се дадени кратки напати 
КВДја м обврските при плаќањето на данок на 
промет за производи и услуги од страна на за-
наетчиите кои во практика најчесто ќе се јавуаг. 
рстанлите занаетчии, кои не се горе избројала 

данок на пролет на производи л услуги 

по истите принципи како и горе спомнатите за-
наетчии, на кои се сродни по работата, а плакат, 
данокот по односните тарифни броеви. 

Во исто време се обрнуе внимание на прописот 
од чл. в од Уредбата за данокот на промет на про-
изводи во поглед на Изработените производи од 
материјал, кои е донесен од порачителот, било да 
е порачителот консуматор на готовите производи, 
било да готовите производи ги тури промет (про^ 
дава, преработува обработуе, доработуе и т. н.). 

Освен това, честе пати се поставуе прашањето! 
да ли занаетчиите и Другите претпријатија кои се 
занимават со вршење на услуги при давањето на 
сметките можат покрај утврдените цени на услу-
гите да внесуат и Данокот на промет. 

Во врска со тоа се нагласуе, дека уредот за 
цени е должен да во решението за определувања 
на ценава кокетира, да ли е данокот на промет 
содржан во цената на накнадат или не. Во оној 
случај кбга данок н4' промет е одржан во утврде-
ната цена, даночниот обврзник, било да-гр дано-
кот плаќаа спрема книгите или паушална нема 
право да одделно најдената додава. Но, веѓа це-
ната за услугата е овѓ ̂ делена без данокот на про' 
мет, даночниот обврзник може на цената за услу-
гата да го додаде износот на данокот. Даночниот 
обврзник (издавателот на сметката) ни ве еднио-в 
ни во другиот случај не може данокот по сметка-
та одделно да го покажуе. Органот кои испиту е 
калкулација кои се кон сметката поднесуе до-
колку утврди да е даночниот обврзник пресметал 
повеќе данок но што е овластен! протда него па 
се превземат односните мерки за неправилно по-
дигуење на цената. Како даночна основа за пла-
ќање данокот по Тар. бр. 13 од Тар. В .сс смета 
вкупниот износ на накнадата т. е. цената за услу-
гата во која е содржан и износот на данокот. 

Ако во одобрената цена на услугата не е со-
држан данокот, и даночниот обврзник има ГЈразо 
да при пресметуење на нафтата у голе ми цената 
за услугата со износот на данокот и во овој случај 
е должен да плати данок на вкупниот износ на 
накнадата т. е. на цената од услугата уголемеиа со 
данокот. 

И 
Водење на евиденција за набавените суровини зп 
производство и за продажба на готови производи 
, и примени накиади за направени услуги 
- За правилното пресметуење и плаќање на да-
нокот на промет и за да се овозможи контрола на 
собирање на данокот, овие даночни обврзници се 
должни да водат евиденција за набавените суро-
вини, помошни и погонски материјали, како и за 
продажбите на готовите производи и примените 
пакнади за направените услуги. Истовремено овие 
се должни да дават сметки во два примерка Од-
носно со копие за секоја продажба на готови про-
изводи за примените накнади за направените 
услуги, така да копието на сметката трсЛе да се 
нува кон евиденцијата. 

Со цел евиденцијата да може да одговара на 
изнесените потреби, Министерството о дало обра-
зец на истата и е дало во печатница да се напечаги 
во потребен број книги на евиденцијата. Штом 
овие евиденции бидат готови ќе се достават на на-
родните одбори за продавање на даночните обврза 
ни ни по определената цена. Книгата - евиденци-
јата требе да биде прошиена и заверена од страна 
на околискиот, односно градскиот - реонскиов 
народен одбор. Ова заверка не подлежи на шии 
К'ање такси. 
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Г16 овој образец евиденцијата се состави од 
два Дела. Првиот дел е евиденцијата за набавките 
на суровините, помошниот и погонскиот матери-
јал, а вториот дел, е евиденција за продажби па 
готови производи и примени накнада за направе-
ни услуги. 

1. Евиденција за набавките на 'суровините, 
помошниот и погонскиот материјал. Вошшиотдел 
па евиденцијата се книжи набавката на сурови-
ните, помошниот и погонскиот материјал, за про-
изводство, како и набавуење на стоки од страна 
на трговските претпријатија. Секоја набавка по 
одделно се книжи во евиденцијата нд основа смет-
ката која е дадена од продавачот. Сите графи на 
евиденцијата требе точно да се ,пеполнуат и тоа: 
во графата 3 треба јасно да се испишат през-
името и името на лицето од кого е стоката, паси-
вена и неговата адреса; во графата 4 видот на: сто-
ката, суровините, помошниот и погонскиот мате-
ријал (на пр. кондураџија во овајаграфа ќе кни-
жи набавените кож^, клинци, бонови и др.; слат-
кар набавениот шек'ер, бранша и др. предмети кои 
ги употребуе во производството; производителите 
на содавода набавената јагленова киселина; сто-
ларите набавените штици и остацалите дрва за 
изработуење на столарски работи; молернте на-
бавката на боји, лак, фирнаес и др.; довачите на-
бавката на желево, кабачки јаглен др. предмети 
кои ги унотребуат во производството и т. н.). Во 
графата 5 требе да се запише вкупното количест-
во на една набавка. 

Евиденцијата на набавките требе да овозмо-
жи на даночните органи на околиските - град-
ските народни одбори, да ценат веродостојноста 
на направениот промет кеј е покажан во вториот 
дел на евиденцијата за продажба на готовите про-
изводи. Поради тоа, оваја евиденција требе да ја 
водат сите занаетчии а исто така и сите трговци, 
кои прават промет подлежен на данок на промет. 

Од ова обврска можат да се ослободат само 
оние даночни обврзници за кои е прописано со ова 
Напатствие. 

Во евиденцијата требе да се внесуе набавката 
и она стока, суровина и материјал на кои е платен 
данокот на промет, без оглед да ли при поната-
мошната преработка ќе се плати на ново данок 
или не. На пример: зарзаватчија, млекар и слични 
трговци се должни во евиденцијата за продажба 
да заведат овоштијата, зарзаватот, млекото и дру-
гите производи набавени од откупните или други 
претпријатија, кои не платиле данок на промет на 
овие производи, без оглед што истите при про-
дажбата нема да плаќаат данок на промет. Но, во 
овие случаеви на истите при купувањето прода-
вачот е бил должен да им даде сметка со потврда 
во смисол на чл. 17 од Уредбата за данокот на 
промет на производи, дека он го плак'а данокот, 
Од овоа требе да се исклучат само трговците со 
алкохолни пијалоци во поглед на прометот со овие 
пијалаци, бидејки овие водат регистри за набаве-
ните и продадени алкохолни пијалаци, додека за 
промет со друга стока како и за промет со маици, 
чај, кафе, безалкохолни цитиета и други, требе 
да се води евиденцијата. 

Преди да се почне со редовното книжење на 
набавките, занаетчиските претпријатија и рад-
њите се должни да извршат попис на залихите на 
суровините, помошниот и погонскиот материјал, 
кои ги употребуват во производството по коли-
чество, и видови, означавајки истовремено набав-
ната вредност на истите Исто така трговските 

претпријатија и радљи ќе извршат попис на/зали^ 
хите на стоките со кои тргуат така исто по видови 
и количество озкачавајки вкупната набавна вред-
ност за еекаф вид стока, Кога на овој начин ќе се 
изврши пшшс на з а к а к о прво книжење во 
ездвдешрфгта не се спроведе книжењето на зали-
хите ш тоа во вкупното количество за секој вид 
шршта ш матермјаа. Но тоа хронолошки ред ќе 
се врши редовно книжење на набавките и тоа 
уште истиот ден, кога е извршена набавката на 
суровитите, помошниот и погонскиот материјал. 

Евиденцијата требе да се води со мастило, и 
четливо. Еднаш запишани цифри текст не сменат, 
да се бришат, радират и на тоа слично. Во слу-
чај на некој грешки, грешката треба да се поправи 
на тој начин, што погрешно запишаните цифри и 
текст ќе се прецртат со една танка линија и тоа 
така, да се види што е било напишано. На крајов 
на секој месец даночниот обврзник е должен да 
собере графите „вкупната вредност на набавените 
суровини, помошниот и погонскиот материјал0 и 
да ја заклучи евиденцијата. 

2. Евиденција за продажба на готови произ-
води и за примените накнади за извршените услу-
ги. Во овој втори дел на евиденцијата се книжи 
продажбата на готовите производи и примените 
накнада за извршените услуги, како и пресмета-
ниот данок на промет и „Републиканската раз-
лика41. 

Во поглед на книжењето во графине 1—8 ва-
жи истото оноа, што е казано за книжењето во 
првиот дел на евиденцијата, разбира се, со таја 
разлика, што вместо имињата на продавачите ќе 
се запишуват имињата на купците или ползуачите 
на услугите, кои купиле готовите производи 
или на кои е направена услуга надлежна на даши: 
на промет, ат вместо набавените суровини^ помош-
ниот и погонскиот материјал^ продажбата на го-
товите производи и примените накнади за напра-
вените услуги. Што значи, битната разлика према 
првиот дел на евиденцијата се састоји во тоа, што 
во другиот дел на евиденцијата се книжи и при-
мената накнада за направените услуги. 

На пример: слободните професии (адвокати, 
лекари, ветеринари, бабици и др.) ќе книжат во 
графата 4 видот на направената услуга за приме-

. ната накнада (лекуење, правно заступуење и т. н.) 
а во графата 9 вкупниот износ на примените на^ 
кнади за услугите. Истовремено се напоминуе де-
ка овие даночни обврзници во практика во опште( 
нема да водат првиот дел на 'евиденцијата, т. е. 

, евиденција за набавените суровини, помоштен и 
погонски материјал^ бидејки во главно тие не вр-
шат никакви набавки во рамките на своето занае-
тие. Во графата 10 се книжи пресметаниот данок 
на промет во графата 11 со книжи пресметената 
републиканска разлика. 

Бидејки при трговските претпријатија ќе би-
дат случаеви на продажби и такви стоки на кои 
порано е платен данокот на промет од страна на 
други лица, ако е книжена во првиот дел на еви-
денцијата (евиденција за набавки), то требЗ да се( 
книжи и во вториот дел на евиденцијата (евиден-
ција за продажби), то во графите 9 до 23, вместо! 
пресметаниот данок и „републиканската разлика14 

ќе сз напише „платен данок од страна произодаи 
телот" (откупното претпријатие или друго лице). 
Во се остнало како: во поглед на самиот начин на 
книжењето и месечното закључуење ќе важи се, 
оноа што е казано во првиот дел на евиденцијата 
(евиденција за набавки). 
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Ѕ. Задолжително давање на сметки за прода-
дените готови производи и примените накнади за 
направените услуги. Даночните обврзници кои се 
должни да водат евиденција, се должни да дават 
сметки во два примерка при секоја продажба на 
г̂отови производи и при приемот на накнади за 

^направени услуги, така да копието од сметката 
Јјја чуват кон евиденцијата. На дадените сметки се 
^должни да назначат дека они го плаќаат данокот 
^на промет или да е данокот на промет платен од 
"/страна на друго лице (чл. 17 од Уредбата за дано-
к о т на промет на производи) исто така, овие се 
(̂ должни да при набавуење на стоките барат да им 
се дават сметки од лицата кои им продале сто-
ките суровините, помошниот и погонскиот мате^ 
ѓ риј ал, за да имат документ за книжење во еви-
денцијата. Спрема тоа, кое книжење во евиден-
цијата по правило требе да се заснива на книжен 
документ. 

III 
Искљученија од задолжителното водење на еви-
денција и задолжителното давање на сметки за 

продажба на готови производи и за примени 
накнади за направени услуги ^ 

X Се прави искл^учение од прописот И оде-
ња^ на ова напатствие, така да не се должни да 
водат евиденција за набавките на суровини и про-
дажби на готови производи, како и за примените 
накнади за услуги, оние даночни обврзници, на 
кои воденето на евиденцијата поради природата 
на нивната работа ќе, причино знатни тешкотии, 
или поради нивните неписменоста не можат да ја 
водат. Така на пример, евиденцијата нема да би-
дат должни да ја водат пајтониџиите, шоферите 
автотакси и амбулантното трговци односно работи 
кои се вршат со одење од едно место до друго ме-
сто (продавачи на сладолед, лимунада, слатки и 
други на колички, кошници и слично). Исто така 
од задолжително водење на исто така од задол-
жително водење на евиденцијата требе да се ис-
клучат само тие нај не писмени занаетчии (на пр. 
по некој ковач, налбантин и слично). Меѓутоа, 
другите писмени занаетчии во селата, понатака 
занаетчиите во големите места и градовите не 
т р е н да се ослободував од задолжението да водат 
евиденција. Кои занаетчии ќе се ослободат од за-
должителното ведење на евиденцијата, решава во 
секој конкретен случај извршниот одбор на око-
лискиот—градскиот народен одбор на предлог на 
повереникот за финансии. Овие даночни обврзни-
ци, кои на основа ова Напатствие и решението на 
извршниот одбор на околискиот—градскиот наро-
ден одбор нема да бидат должни да водат евиден-
ција, данокот на промет ќе го плакат месечно, но 
не со доходарината, но оделно на основа послед-
ниот извршен годишен ,облог на данокот. Овие ќе 
поднесуат годишна даночна пријава на основа 
своите сведени ја и забелешки; во ,истиот срок кога 
и останатите, т. е. во срок од 30 деца по минуење-
аго на клендарската година покажуејки во даноч-
ната пријава вкупниот износ на направениот про-
мет во текот на минатата година. На основа под-
несената годишна даночна пријава ќе се утврди 
(даночната основа на данокот на промет и ќе се из-
врши одлагањето на данокот на истиот начин и 
Едновремено кога и на останадите даночни обврз-
ници кои се должен да водат евиденција. 

2.г Од ,задо^арј^ давање, на сметки за про-
дажбе на готзддо производ и и примени накнади за 
услуги можат да се ослободат само оние даночни 

обврзници, на кои, по природа на нивната работа, 
давањето на сметките за секој случај на направел 
промет ќе придизвиква знатни тешкоти. На при-ч 
мер, не може да се бара од зарзаватчиите да дават 
сметки за продажба на секој килограм овоштие 
или зарзават, од млекарот за продажба на секоја 
чаша млека или јогурт, од слаткарот за продажба 
на секоја паста, порција сладолед, лимунада ц др., 
од гостилничарот за продадена секоја порција ја-
дење, од берберинот за секое бричање или стри-
жење и т. н. Во вакви случаеви даночните обврз-
ници ќе бидат должни да водат белешка дневен 
пазар и на крајот на секој ден да запишат во еви-
денцијата износот на дневниот пазар зазтај ден.. 
Ваков начин на водење евиденција може да се 
одобри само на оние даночни обврзници кои по 
природата на својата работа не можат да издават 
сметки за секој случај на правен промет. Така на 
пример, не требе да се ослободат од задолжително 
давање на сметки браварите, тенекиџиите, конду-
раџиите, кројачите, столарите, коларите и слични 
даночни обврзници. На кои даночни обврзници ќе 
се ододбри да не са должни да дават сметки за 
секој случај направен промет, ќе оценуе повереа , 
кикот за финансиите на околискиот—градскиот 
народен одбор во секој конкретен случај и исто-
времено к'е одобрава да не са должни да давач) 
сметки за секој случај направен промет. Потврда 
за дадено вакво одобрение ќе се забележи на пр-
вата страна на евиденцијата. 

Во вакви случаеви, ако не може да се бара да-
вање на сметки за секоја продажба, требе да се 
насто јава набавките на суровините, помошниот и 
погонскиот материјал да се книжат на основа ре-
довни документи и сметки, каде е това возможно. 
На пример, ако од зарзаватчијата не може да се 
бара да дава сметка за секој случј на направен 
промет, он може, па и требе во много случаеви да 
прибави сметка од лицето кое му е стоката про-
дало (овоштие, зарзават и др.), бидејки он врши 
набавки во поголеми количества. Разбира се да, 
за купена стока непосредно од земјоделец нема да 
може да добие сметка, но за евентуално купена 
стока од кооперација и откупно претпријатие тре-
бе да има редовна сметка. Бидејки зарзаватчијата 
купуе стока во поголеми количества, он е дол-
жен за секоја набавка индивидуално да изврши 
книжење во евиденцијата. Истиот случај е и при 
слаткарите во поглед на набавениот глечер, браш-
но и други предмети, кои употребуат во производ-
ство. На овој начин, према количеството на наба-
вените суровини, помошниот и погонскиот мате-
ријал, ќе може да се оценуе количеството и вред-
носта на продадената стока. 

IV 
Плаќање на данок на промет на производи 

и „Републиканска разлика" 
1. Месечна равносметка - даночна пријава. 

На крајот на секој месец, кога се закључи евиден-
цијата како е това предвидено во II одељак на ова 
напатствие, даночните обврзници се должни да 
пополнат на званичниот образец даночна пријава 
за направениот промет и пресметаниот данок и 
„Републиканската разлика" во текот на минатиот 
месец. Во даночната пријава се покажуваа а) ме-
сец за кои се поднесуе пријава; б) презиме и име 
на даночниот обврзник; в) вид на работаат, прет-
пријатието или самостојателното занајатие; г) се-
диште на претпријатието, радњата или самостоја-
телното занајатие; д) зад стоите ' тт" услугата 
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која подлежи на данок на промет; г4) направениот 
промет се покажува па тарифни броеви; и е) пре-
летаниот Данок и републиканската разлика на 
^правениот промет во текот на меесцот. Освен 
јЃоа во даночната пријава се покажуе и износот на 
Јќрометот направен со онаја стока на која е платен 

Ѕанокот на промет од страна на друго лице, како 
прометот направен со државните надлештва и 

^станови, на кои е обуставена данокот при испла-
кувавте на исплатните ниса (види Наредбата за 
Наплата на данокот на промет на производи на ка-
сите на државните надлештва и установи број 
?3120 од 10 јуни 1947 год. обнародуена во „Служ-
бен лист ФНРЈ" бр. 51 од 17 јуни 1947 год.). 
Г Пријавениот промет во даночната пријава тре-
ре да се слага со ,прометот покажан во евиденци-
јата. Вака пополнена даночна пријава даночните 
обврзници се должни да поднесуват на надлежни-
,те околиски—градски народни одбори заедно со 
евиденцијата најдоцна во срок од 5 дена по исте-
кот на месецот за кои е пополнета даночната при-
јава. 

2. Срок и начин за плаќање на данокот на 
промет и „Републиканската разлика", Истовреме-
он со поднесуењето на даночните пријави се пла-
ќаа и пресметаниот данок и „Републиканската раз-
лика" во готови пари на касата на околискиот - -
односно градскиот народен одбор односно се вне-
суе во Народната банка на сметка бр. 8—800.020 
„данок на промет на производи и услуги" и на 
сметка „Републиканска разлика" Бр. 8801005. Од-
говорниот службеник ќе контролира евиденцијата 
како во поглед на правилното применував на да-
ночните стопи, така и во поглед на правилното 
пресмтуење на данокот на промет и „Републикан-
ската разлика". После внесувавте на данокот да-
ночната пријава се вложуе во катастарскиот лист, 
поп се води за секој даночен обврзник, а евиден-
цијата се врак'а на даночниот обврзник. Внесените 
износи за данок на промет околиските—градските 
народни одбори — финансови отсеци — се долж-
ни ежедневно да ги внесуват на текушта сметка 
Министерството на финансиите ФНРЈ при Народ-
ната банка ФНРЈ бр. 8—800.020, а наплатената 
„Републиканска разлика" на текушта сметка на 
Министерството на финансиите на Народна Ре-
публика Македонија при Народната банка ФНРЈ 
— централа за Народна Република Македонија -
бр. 8—801.003. Внесувавте се врши со специјални 
уплатници, кои можат да се добијат при секоја 
пошта и филијала на Народната банка, или со 
специални налози и упутници кои можат да се до-
бијат при секоја филијала на Народната банка. 

V I 
Книжење на наплатениот данок на промет ^ 
на производи и услуги и „Републиканската 

разлика" 
До објавуењето на Напатствието за планира-

ње, контрола и исполнение на планот на данокот 
на промет на производи и услуги, кое ќе го даде 
Министерството на финансиите ФНРЈ за данокот 
на промет на производи и услуги наплатен од да-
ночните обврзници кои не са должни да водат 
книги, а кои професионално се занимават и вршат 
промет подлежат на данок на промет во секатните 
даночни дневници за наплата на данокот на про-
мет на производи и услуги финансовите отсеци на 
околиските—градските—реонските народни одбо-
ри за сега ќе отворат две графи, една во графа 
бр за книжење на платениот данок, а втора 

во графа за книжење на платената „Репу-
бликанска разлика". Во најкусо време Министер^ 
ството ќе ги достап одделни дневник за наплата 
на данок на промет од паушалистите и за наплата 
данокот на промет кои се наплатуе од случај до 
случај. 

За целата територијаг на околискиот—град-
скиот—реонскиот народен одбор ќе се образува 
главна даночна книга, во која за секој даночни 
обврзник ќе се отвори сметка, каде ќе се книжи 
задолжението и одделжението како на данокот на 
промет, така и „Републиканската разлика". За се-
кое книжеле во главната даночна книга требе да 
има книжен документ. Книжни документ за за-
должението е даночниот распоред и месечниот, 
преглед на прирастот, а за одслжението дневникот 
ка наплата и месечниот преглед на отпиете. По 
изминував на календарската година главната да-
ночна книга требе да се закључи и да се состави 
годишна даночна сметка. На крајот на ова главна 
Даночна книга требе да се внесат оние даночн-и 
Обврзници — паушалисти кои во смисол на Ш одв-
е а н 1) од ова напатствие нема да бидат должни 
да водат евиденција. Образецот на главната да-
ночна книга ќе се достави на финансова е отсеци 
во најскоро време, а додека на добијат ова главна 
даночна книга книжењето ќе го вршат во картов 
Текаата одделно од доходарината, , 

VI 
Наплата на данокот на промет на производи 

и услуги на касите на државна надлештва и уста-
нови од даночните обврзници по чл. 11 и 12 од 
Уредбата за данокот на промет на производи, за 

продадени стоки и направени услуги 
1. Спрема Наредбата на Министерот на фи-

нансиите ФНРЈ бр. 23120 од 10 јуни 1947 година 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 51 од 17 јуни 1947 год.) 
во врска со чл. 13 од Уредбата за данокот на про-
мет на производи, данокот на промет на произво-
ди се наплатуе со обуставуење при исплатуење 
сметките на касите на државните надлештва и 
установи за продадените производи и добра и за 
направените услуги на државните надлештва и 
установи од даночните обврзници по чл. 11 и 12 од 
Уредбата за данокот на промет на производи. 

За правилното и еднообразно исполнение на 
Оваа Наредба се дава следното појас некие: 

2. Претпријатиј,ата, установите, организации-
те ц сите даночни обврзници од државниот, коо-
Перативниот и приватниот стопански сектор кои 
се должни да го плакат данокот на промет на про-
изводи по прописите од чл. 10 од Уредбата за да-
нокот на промет на производи т. е. кои се должни 
да водат книги, до нова Наредба данокот на про-
мет на производи ќе го плаќаат на досегашниот на-
.чин по Наредбата за сроковите на плаќањето да" 
кокот на промет на производи бр. 6753 од 7 марЅ 
1947 година (обнародуена во Службен лист ФНРЈ, 
бр. 23 од 18 март 1947 година), без оглед на тоа да 
ли прометот ,е направен со државни надлештва и 
установи или со државни кооперации и приватно! 
стопански претпријатија или други лица. Од това 
произлегл е дека овие претпријатија не се должни 
при исплатуењето на сметките за купените стоки 
и направените им услуги да го наплатуат данокот 
на промет на производи, исто така и за продаде^ 
ните стоки и направените услуги на државните 
надлештва и установи не се должни да поднесуат 
спецификација на данокот на промет на произво-
ди ч државните надлештва и установи од нив не 
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го обуставуат данокот на промет на производи при 
исплатувањето на сметките за купените стоки и на-
правените услуги. 

3. Сите останали даночни обврзници кои не се 
должни за плаќање на данокот на промет на про-
изводи да водат работни книги требе со сметките 
за продадените производи или добра односно за 
направените услуга на државните надлештва и 
установи да поднесуат и спецификација на дано-
кот на промет на производи по образецот обнаро-
дуван во „Службен лист ФНРЈ", бр. 51 од .17 јуои 
1947 година. 

Во графата 5 на овој образиц — специфика-
ција се покажува накнадата (цената) по факту-
рата (сметката) за пооделни производи и добра 
односно услуги одделно по тарифни броеви од 
графата 4, а во графата в - основата од која се 
данокот пресметуе. Така на пример, ако е по Тар. 
на данокот на промет на производи предвидена за 
даночна основа цената на производството, тогај во 
графата 5 требе да се покаже продажната цена 
(накнадата, промет), а во графата 6 цената на про-
изводството спрема кое е пресметан данокот во 
графата 8. 

4. Ако продавањето на производите го вршат 
лица (трговци) кои не с еобврзнани да го плакат 
данокот на промет на производи при нивното т. е. 
ако продавње на производите кои се внесени од 
странство или на чии промет овој данок е платен 
од страна на други лица или од страна на самиот 
продавач уште при нивниот откуп на пример др-
жавните откупни претпријатија во поглед на про-
метот на основните производи на земјоделинето, 
се должни това да назначат во поднесените специ-
фикација соответна клаузула: „данокот на про-
мет на производи е платен од страна на друго ли-
це — производителот", „данокот на промет на 
производи е платен при откупот на производите", 
„производите се внесени". Во овој случај не требе 
да се назначуват сведенијата во графите 3—8 на 
спецификациј ата. 

Исто така, ако продавање на производи или вр-
тење на услуги вршат лицакоине плакат данок 
на промет на производи „државни и земјоделски 
добра и земјоделски установи, селски трудови 
кооперации, земјоделски^ производувачко-прера-
ботуачки кооперации и земјоделци во поглед на 
прометот на основните земјоделски производенија 

чл. 7 од Уредбата за данокот на промет на про-
изводи, понатака установи и лица кои по чл 8 од 
Уредбата за данокот на промет на производи се 
ослободени од плаќање на овој данок, се дочжни 
това да го назначат во поднесените спецификации 
со следната клаузула: „спрема чл. 7 од Уредбата 
не плакат данок на промет на производи", „спре-
ма чл. 8 од Уредбата ослободени су од данокот на 
пролет на производи". Во овие случаеви по специ-
фикацијата не требе да се назначуват свединјата 
ВО графите 3, 4 и 6 до 8. 

Мег'утова по горните случаеви требе да се 
разликуе следното: 

а) Ако во Тарифата на данокот на промет на 
производи и предвидена како даночна основа про-
дажната цеца на древно, продажната цена на едро 
цЅал продажната на производителот, то значи да во 
рвија цени е содржан износот на данокот на про-
лет на производи, овој данок ќе се обустави без 
рглед на това што нивниот продавец не го плаќ а 
Овој данок без оглед на това да ли овој дане - го 
плаќаа продавачот или купачот кои што не го пла-
лит при откупот. На пример, к/пуење од земјо-

делци или земјоделски кооперации; ,љушли од 
грашак, просо и јамчен, плева од житарици, мауч 
насти растенија и слончоглед, очињак (Тар. број 
37/1), пекмез од сливи (Тар. бр. 47'1), сува свинска 
сланина и месо (шумка, каре, ребра и др. Тар. бр. 
61/1 а) и т. н. Во овој случај во спецификацијата 
требе да се покажат сите сведеиија, бидејки дано-
кот требе да се наплати; 

б) Ако во Тарифата на данок на производи е 
предвидена како даночна основна прода-хшата це-ч 
на, откупната цена или производителска цена, а 
како даночен обврзник^купецот, односно куауачот! 
кои се занимава обртно со продавање или прера-
ботува^ на односните производи когај купуачот 
е должен сам на ова ја цена (даночна основа) да 
го пресмета данокот на промет на производи и да 
го плати од своите средства, не обуставуејки го 
цената при исплатуењето на сметката. Во овој 
случај купувач (исплатната каса на односното др-
жавно надлештво или установа) со црвено мастило 
ќе ги дополни сведенијата во специфики (јата и 
ќе го плати односниот износ на данокот. Но, во 
практика ретко ќе има случај во кои што даноч-
ниот обврзник-купец кои што се занимава обртно 
со продавање или преработуење на производ л, би-
дејки државните надлештва и установи ретко вр-
шат набавки на производи со цел на нивната пона-
тамошна преработка, а скоро никогаш со цел па 
понатамошно продавање во непроменена состојба, 

5. Спецификацијата се поднесуе во два рам-
ногласни примерка. 

Даночните обврзници од Тон. 2 се должни 
крајот на фактурата сметката, непосре:(но п^ед 
потписот видно да го истакнат месното на сели 
штето на извршниот одбор (финансовиот отсек) на 
околискиот—градскиот—реонскиот народен одбор 
при кои се води нивната сметка на данокот на про-
мет на производи, а покрај тоа и клаузулата: 
„данокот на промет на производи го плак'а по кни-
гите" овие не поднесуат спецификација, но во 
случај не точни сведенија (клаузула) се одговорни 
на дело за даночна утаја. 

6. Исплатната каса не смее да изврши исплата 
на сметки без поднесени спецификации односно без 
ознака на клаузулата по предната точка. 

7. Ако односното државно надлештво или уста 
нова нема своји исплатни каси, но исплагуењето 
на сметката го врши преку Народната банка на 
ФНРЈ или преку друга каса, наредбодапачот е 
должен при издавањето на налогот за исплатуе-
вање да даде и налог за наплатуење на данокот. 

8. Исплатната каса при исплатувачот на смет-
ката ќе го наплати данокот на промет на произво-
ди во износ кои што е покажан во спесификација 
и во срок од 5 дена од денот на исплатуењето на 
сметката ќе и го предаде данокот на промет на 
производи на централата на Народната банка на 
онаа народна република на чија територија се на-
вога односното државно надл^штво или установа 
односно на чија територија се навога продаденото 
добро (неподвижен имот). Данокот се полага на 
сметка бр. 8—800.020 — „данок на промет на про-
изводи", и това на централата на Народната банка 
на Народна Република Македонија. 

Ако даночниот обврзник бара да му се даде 
потврда за износот на направениот промет и обе-
ставениот данок. Оваа потврда не подлежи на 
такси од Законот за таксите. 

9. Исплатната каса еден примерок од подне-
сата спесификација на данокот на промет на про-
изводи веднаш по исплатуењето на сметката ќе ја 
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достави на извршниот одбор (финансовиот отсегС 
на околискиот—градскиот-реонскиот народен од-
бор при кои даночниот обврзник се задолжуе по 
данок на промет на производи (при кои земјоде-
лецот се задолжуе са данок на доход) односно на 
,чија територија се навог'а продаденото дооро (не-
движен имот). Вториот примерот на спесификаци-
јата се задржуе со сметката. 

10. По примените спесификации фииансовиот 
отсек на околискиот—градскиот—реонскиот наро-
ден одбор ќе го книжи, за евиденцијата, во оддел-
на графа на даночниот дневник данокот кои е на-
платен од државните надлештва и установи. 
- 11. Финансовиот отсек на околискиот -град-
скиот—реонскиот народен одбор е должен веднаш 

^да ја проконтролира примената спесификација и 
^ да установи да ли данокот на промет на произво-
д и е правилно пресметен што ќе констатира на 
самата спесификација. Ако е данокот правилно 
Преплетен или е пресметан во поголем изаос, но 
Што требало, спесификацијата требе да се вложи 
во катастарскиот лист на данокот на промет на 

,производи на односниот даночен обврзник (однос-
^ но катастарскиот лист на данокот н г доход ако 
прсдвачот не е обврзник на данок на промет на 
производи) како сведение за ползување при го-
дишната пресметка (разрез) на данокот. Ако пак 
данокот е пресметан и наплатен во помал износ 
но што требало финансовиот отсек ќе го повика 
даночниот обврзник да во срок од 5 дена ја плати 
разликата на начин на кои што редовно го плак'а 
овој данок (на Народната банка ФНРЈ или непо-
средно финансовиот отсек). 

При годишната пресметка (разрезот) на дано-
кот на промет на производи во даночната основа 
ќе се внесе и прометот кои е направен со држав-
ните надлештва и установи и ќе се пресмета вкуп-
ниот данок. 

Вкупно разрезаниот данок по решението ќе 
се намали за износот на платениот данок по спе-
цификациите, така да даночниот обврзник ќе се 
задолжи , само разликата на данокот. 

12. Во сите други случаеви на промет на про-
изводи, добра и вршење услуги ќе са смета да е 
прометот направен во моменотот на давањето на 
сметкава (фактурата), на данокот на промет на 
производи ќе се плак'а во сроковите предвидени 
во Наредбата за сроковите за плаќано на данокот 
на промет на производи бр. 6753/47 од 7 март 1947 
година (Службен лист ФНРЈ бр. 23 '4,?) Државни-
те откупни претпријатија плакат данок на промет 
т производи во моментот на откупот кога во Тар. 
во данокот на промет на производи е увидена 
како основа откупната цена а како даночен обврз-
ник, к^пуачот кои се занимава обртно со продаж-
ба или преработуење на откупните производи. 

Нарсбдата на Министерот на финансиите на 
ФНРЈ бр. 23120 од 10 јуни 1947 год. е обнародуена 
во Службен лист на ФНРЈ бр. 51 од 17 јуни 1947 
год. I: истата се применуе од 22 јуни 1947 година. 
Поради това исплатните каси веднаш т:е варат од 
подносителите на сметките да дополнително, пре-
ци исплатуењето на сметката, поднесат предвиде-
в т е спецификации доколку самите не ги поднесат 
до срокот на исплатуењето, односно да поднесат 
изјава со определената клаузула во оваа на-
редба. 

VII 
Годишна даночна рамноеметка — пријава 

и овлог на даноког 
Во срок од 30 дена по истекот на календар-

ската година овие даночни обврзници се должни 
да поднесат годишна даночна рамно сме НА — етри^ 
јава за направениот прометно текот на целата ми^ 
ната година. При бочното ггополнуења на месеч-
ките даночни рамносметки — пријава, покажа^ 
ниот промет вб гб^ишната д и н а т а ^шијава требе 
да биде раван на збирот на прометот лока хсан ко 
12-месечни даночни равносметки .— пријав к. До-
колку направениот промет и пресметаниот дано^с 
и „Републиканската разлика", се, покажани во го-
дишната равносметка — пријава, поголеми од зби-
рот на направениот промет и пресме анио? данок 
и „Републиканската разлика" во месечните даноч^ 
ни равносметки — пријави, разликата на данокот 
и „републиканската разлика" даночните обврзни-
ци се должни да платат најдоцна во срок од 301 
дена по истекот на календарската година л. е. ис-
товремено со поднесуењето на. годишната даночна 
равносметка — пријава. 

По истекот на календарската година око ПРИ 
ските—градските—реонските наррдни одбори - ^ 
финансов отсек - преку своите даночни органи 
се должни да соберат сведенија во смисол на чљ 
32 од Законот за даноците за работата на дан зм-
иите обврзници за таја мината година. ' 

На основа собраните сведенија и полнетите 
годишни даночни равносметки — пријави повереа 
никот за финансии на околискиот—градскиот^ 
реонскиот народен одбор ќе ^состави свој пр а ' . : е 
за вкупни направениот промет на секој данови 
обврзник во текот на минатата календарска го-
дина. Вака составени предлози ќе се изнесат на 
расправа пред даночните комисији, кои по истите 
ќе донесат свое решение, т. е. ќе утврдат даноч-
ната основа на начин кое прописан за утвр ч пње 
на даночните основи за данокот на доход. 

Истовремено, при утврдуењето на дано шата 
основа за разрез на данокот на промет, даночната 
комисија ќе утврди и основата за „Републикан-
ската разлика" на оние даночни обврзници, кои 
изработуат производи за кои се определени един^ 
ствени цени и при кои спрема определените един^ 
ствени цени се исполнуе „Републиканската раз-
лика". з 

Даночната основа на данакот на промет и 
основата на „Републиканската разлика" се утврн' 
дуе во вкупен износ за стоката, чии промет иод^ 
гежи по истбта стопа, а во одделни износи за сте-
г,а чии промет подлежи на разни стопи. ! 

Кога даночната комисија утврди даночната; 
основа на данокот на промет и основата на „Ре-
публиканската разлика" околискиот - -градскиов 
реонскиот народен одбор ќе изврши разрез на да^ 
кокот и „Републиканската разлика'' по односните 
стопи. 

За предложените и утврдените даночни осно-
ви на данокот на промет и основите на „Релублги 
ганската разлика", како и за разрезаниот данов 
на промет и „Републиканската разлика" ќе се со-
стави распоред за задолжение. За утврдените ос-
нови и разрезаниот данок и „Републиканската 
разлика" околискиот—градскиот—рео ѕски ЈТ на^ 
роден одбор е'должен писмено да извести даноч^ 
ните обврзници. 1 

Во се останало, капо на пример, во поглед на 
жалби и друго, важат прописите предвидени за 
данокот на доход. На рге глог начин и во истиот 
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срох ќе се врши тоди.з-мот разрез! ич данокот и биде должен да состави на основа сведенија од 
на оние даночни обврзница — п а у ш а л с н ! кои во ,овие списоци евиденција за сите даночни севр-
ет лисол на III одељаш на ова Напатствие не со зници на територијаат на финансовиот отсек -
должни да водат евицен ијд. околискиот — градскиот — реонскиот — народен 

VII! О Д б О Р ' . 
м г Најпосле Министерство обрнуе внимание на 

О,иаиизација на слуамага за собирање на данокот п р о п и с и т е з а данокот на промет и „Републикана 
на промет и Републиканската разлика од пауша- с к а т а р а з л и к а " к о и даночните службеници треба 

листите ао ова Напатствие д а го проучат к тоа: 
. /(л може да се оогапизкра службата по соби- Уредбата за данокот на промет на производи 

рдоете на данокот на пролгег и „Републиканската Службен лист ФНРЈ бр .24 од 21 март 1Ѕ?47Ј 
ракине околиските -градските—реонските на- година; Привремената тарифа за данокот на про-
редил одбори веднаш по приемот на овоа напати ,мет на производи со нејните први измененија и 
стипо ко превземат следните мерни дополненија — Службен лист ФНРЈ бр. 106 од 

1. Ќе настанат да се со прописите од ова Иа- 31 декември 1946 година и Службен лист ФНРЈ 
патствие подробно запознаат нивните даночни бр. 19, и од 25 март 1947 година; исправките на 
службеници. За това, со службениците гребе да првите измененија и дополненија на привремен 
се одржат потребниот број конференции, на кои в а т а тарифа отпечатени како додаток во Служ-. 
ќе се чита Напатствието и прописите за данокот на бен лист ФНРЈ бр. 29 од 8 април 1947 година; об-
промет на производи и услуги, како и прописите јаснението за применуење на првите измененија 
на „Републиканската разлика" и преку дискусија У1 дополненија јна привремената тарифа на дано-
запознајат со новиот начин и сроковите на плак'а- к о т на промет на производи бр. 9526 од 26 март 
њето на овие даночни обврзници. 1 9 4 7 година во Службен лист ФНРЈ бр. 29 од 9 

Особено орева да се настане да "се со овие про- април 1947 година; Наредбата за Наплата на да-
писи запознаат и службенициве кои вртат надво- нокот на промет на производи на касите на др-
решна финансова служба, бидејки нивната долж- жавните надлештва и установи број 23120 од 30 
ност ќе биде на теренот да ги запознаат дадочните јуни 1947 година во Службен лист бр. 51 од 17. 
обврзници со новите прописи и после да вршат јуни 1947 година; Службените саопштенија на 
контрола при даночните обврзници во погед на Сојузниот уред за цени број 8 и 9 од 28 февруари 
правилното пресметуење и редовното плаќање на 1947 година; Служебните саопштенија на Земски^ 
данокот. Со нив требе особено да се обработи пла- от уред за цени на НР Македонија број 2 и 3 од 
к4ањето на данокот на промет и „Републиканската 31 март и 23 април 1947 година; Уредбата за един-
разлика'4 од страна на одделни занаетчии, за да ствените цени во Службен лист ФНРЈ бр. 106 од 
знајат, по кои тарифен број кој занаетчија плаќаа 31 декември 1946 година; Уредбата' за единствен 
данок на промет на предметите кои ги изработуе ните цени на Народна Република Македонија во 
и. тура во промет. Службен весник бр. 5 од 1947 година; Наредбата 

Сега, во прво време, на службениците кои вр- за огсполагање со средствата на финансиите на 
шат надворешно финансова служба околиските- Народна република Македонија бр. 22087 од 171 
градските—реонските народни одбори требе да јули 1947 година; Напатствие^ за пресметуења 
турат во должност да при вршењето на теренска^ и плаќање на републиканската разлика на Ми-
та служба обиколат сите даночни обврзници на нистерството на финансиите на Народна Репуч 
данок на промет — паушалисти и да ги запозна^ блика Македонија бр. 22088 од 17 јули 1947 голи-
јат со нивните должности да купат званични обра- на; Напатствието за враќање н погрешно напла-
зец на евиденцијата за која беше порано кажано, тените даноци бр. 21110 од 10 мај 1947 година во 
и да плакат данокот на промет во новите срокови Службен лист бр .56-47, Напатствието на Мини-
и на новиот начин. Истовремено, они ќе поверат стерството на финансиите на ФНРЈ бр. 18500 од 
при даночните обврзници кои производи ги изра- 17 мај 1947 година обнародуено во Службен лиси 
ботуат и турат во промет односно со која стока бр. 44 од 27 мај 1947 година, за планирање и кон-
подлежна на данок на промет тргуват, и да ги за- трола на исполнението на планот на данокот на 
познај ат со односните тарифни броеви, даночните промет на производи и услуги, 
стопи на данокот на промет, стопите на „Републи- 2. — Освен тоа финансовите отсеци - око-
Канетата разлика" и со даночните основи за овие лиските — градските — реонските народни оДбо-
нивни производи. ри требе веднаш да влезат во врска со занает^ 

Коѓа вака ти обиколат даночните обврзници и чиските и трговските удруженија на својата тери-
има дадат потребните напаствија, службениците торија, и заедно со нив одржат потребниот број 
кои вршат надворешна финансова клужба ќе со- конференции со даночните обврзници (занаетчии 
стават список на обиколените даночни обврзници ите, трговците и слободните професии). На овие 
со следните свенедија: конференции службеникот, кој најарно познава 

а. - т кои производи ги изработуат и турат во прописите за данокот на промет, к'е објасни на 
промет; б. - какви услуги вршат; в. - дадени даночните обврзници нивните должности, кои 
напатствија од страна на службениците кои врч произлегуат од ова Напатствие и прописите за' 
Јпат надворешна финансова служба за односните данокот на промет на производи и услуги, како и 

^јгарифни броеви, стопите и даночната основа, На прописите за „Републиканската разлика", 
основа овие стоикови референтот за акумулации При това требе да се запознаат даночните ов-
цата од народното стопанство ќе провери, да ли врзници дека со данокот на промет на производи-
ѕлужбениците кои вршат надворешна финансова те, како најважни дел на општодржавната акуму-
служба се дали. на теренот правилни напатстви- л аци ја, се исполнуе акумулацијата на финансо-
ва, па во случај на погрешно дадени напатствија вите средства од производството на сите гранки 
да превземат потребните мерки, да се на ново да- на стопанството, од прометот со одборите и од 
дат правилни напатствија. Истовремено, реефрен- вршењето на услуги. Особено требе да им се ка-
тот за акумулација од народното стопанство во гласи, дека о,д исполнение^ на ова општодржавни 
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акумулација, зависи и исполнението на нашиот 
општодржавен стопански план. Исто така, треба 
да се објасни да со овој нов начин и срокови на 
плаќање на данокот не е извршено никакво уго-
лемуење на данокот, но овој данок е дел од план-
ски утврдетана цена. Со овие плански утврдени 
цени, е определена, како на прозводителите така 
и на трговците, нивната планска печалба, која ќе 
им овозможи потребните средства за живот и 
развиток на стопанската дејност. 

На даночните обврзници истовремено треба 
да се нагласи, да се должни да се известат во фи-
нансовиот отсек на својот околиски - градски -
реонски народен одбор, како за тарифниот број, 
даночната стопа и даночната основа за произво-
дите кои ги изработуат или со кои тргуат, така и 
с а стопите и основата на евентуалните (републи-
кански разлики) за тие производи. 

Најпосле, на даночните обврзници да се обрне 
внимание и на казнените санкции по Законот за 
даноците, во случај ако не се придржават на ова 
напатствие и прописите за данокот на промет и 
„Републиканската разлика". Даночни обврзници, 
кои во определениот срок не набават евиденција 
по званичниот образец к'е се казнат за даночна 
неуредност. 

На крајот се нагласуе да на конефренциите, 
кои к'е се одржат со даночните обврзници, задол-
жително требе да присаствуат и сите даночни 
службеници, а особено службениците кои вршат 
надворешна финансова служба. 

IX. 
ВРАЌАЊЕ НА ПОГРЕШНО НАПЛАТЕНИОТ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ 

Со Напатствието на Министерот на финанси-
ите ФНРЈ бр, 2110 од 10 јуни 1947 година (Служ-
бен лист ФНРЈ бр. 56 од 4 јули 1947 година е ре-
гулирано прашањето за враќање на погрешно на-
платените суми за данок на промет на производи 
и услуги. Враќањето на погрепшо наплатените 
даноци се врши на терет на текуштите приходи 
од оној вид на данокот за кои е наплатен, без 
оглед на буџетската година во која што наплатата 
е извршена. За враќање на погрешно наплате-
ниот данок даночниот обврзник е должен да под-
несе молба. Молбата се поднесуе на надлежниот 
финансов отсек на околискиот — градскиот — 
реонскиот народен одбор. По молбите за враќање 
на погрешно наплатениот данок решава во прв 
степен повереникот на финансиите на околискиот 
градскиот — реонскиот народен одбор без оглед 
на висината на данокот кои има да се врати Во 
втор степен по жалбите решава Министерството 
на финансиите на народна република. 
1 За варк'ање на погрешно наплатените даноци 
Дребе да се постапуе точно по напред спомнатото 
Напатствие. Поради тоа истото треба наполно да 
5се проучи и да се при истото запознае сита дано-
дан службеници при финансовите отсеци. , 

X. 
МИНЕЊЕ НА НОВИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
И КНИЖЕЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ОД ПА-
УШ А Л ИСТИТЕ СО ОГЛЕД НА ДОСЕГАШНИОТ 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕТО И КНИЖЕЊЕТО НА 

ОВОЈ ДАНОК 
Бидејки до сега сите даночни обврзници пла-

ќале данок на промет тромесечно заедно со да-

нокот кА доход со искулучение на еден мал број 
даночни обврзници на кои беше наредено да вен 
дат книги и да го данокот плаќаат месечно, се ши 
ставуе сега прашањето, како к'е се постапи ве 
орој период за време од 1 јануари 1947 година да 
денот на влегуење во сила на решението на Ми-
нистерот на финансиите на Народна Република: 
Македонија и на ова Напатствие за новиот начин 
и сроковите на плаќањето на данокот на промет, 
од паушалистите. Во врска со овоа прашање око-
лиските - градските - реонските народни од-
бори — финансов отсек — веднаш к'е повикат па 
приемот на Ова Напатствие, сите овие даночни об-
врзкици да поднесат даночни пријави - рзвно-
сметки за направениот промет во времето од 1 ја-
нуари до 31 јули 1947 година. 

Даночните обврзници к'е пополнат ова при-
јава на основа сведенијата, со кои располагаат од 
своите документи и . белешки. Истовремено се 
должни да пресметат односниот данок и „републи-
канската разлика'1 на пријавениот промет за о з -
наченото време и да го платат на касата на око-
лискиот - градскиот - реонскиот народен одбор 
или на сметка бр. 8-800.020. Со вака платените 
суми, во поглед на книжењето и плаќањето, фи-
нансовите отсечи на околиските — градските — 
реонските народни одбори к'е постапат по ова 
Напатствие. 

Спрема това, плаќањето на данокот на осно-
ва евиденцијата к'е отпочне со месец септември 
1947 год, т.е. на прометот кое направен во емесц 
5 октомври 1947 година. Поради тоа, даночните об 
септември 1947 година. Поради тоа, даночните об-
врзници со водењето на евиденцијата к'е почнат 
најдоцна до 1 септември 1947 година. Доколку до 
овој срок не бидат непечатени книгите евиденции 
по званичниот образец, даночните обврзници при-
времено ќе водат белешка на обикновена хартија 
или тетрадка и това како за набавените суровини, 
помошниот и погонскиот материал, така исто и 
за продажбите на изводите и за приемните нак-
нади за услуга. После, кога набават евиденција, 
се одложи сите овие книжења да ги напишат в а 
истите. 

Околиските - градските — реонските народ-
ни одбори - финансови отсега се должни во нај-
кус срок да постапат по ова Напатствие. За извр-
шената организација на собирањето на овој данок 
за одржаните конференции со даночните обврз-
ници, учење на даночните службеници, а особена 
на службениците кои вршат надворешно финан-
сова служба, обикалањето и давањето на напат-
ствија на даночните обврзници од страна на да-
ночните службеници и службениците кон вршат 
надворешно финансова! служба и за составуваа 
ла евиденции на овие даночни обћрзни^ѓ ^ 
нансовите отсеци се должни д ! лќзвеЛа^ ̂ о а Ми-
нистерства најдоцна да 25 септември година^ 

Приложена три обрасци ^ ер^дентна^ кни-
га и даночната пријава равносМ^гка, 

Бр. 22895 од 31 јули 1947 г. Скопје, , 
Министер на финансии^ па НРМ 

Д. Џамбаз, с, Р. 
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I ОБРАЗЕЦ НА ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА НАБАВЕНИ СТОКИ 

И ОБРАЗЕЦ НА ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА ПРОДАЖБИ И ПРИМЕНИ НАКНАДИ ЗА УСЛУГИ 

ДАНОЧНА ПРИЈАВА 

За направениот промет во м. 

Вкупниот направениот промет износи 
дин. 

Од ОБОИ се одбива: 
а) промет на стоката, на кој е платен дано-

кот од производителот или откупуачот. 
дин. 

б) промет на кој е задржан данокот на др-
жавните каси при плаќаше на сметките. 

дин. 

РАВНОСМЕТК \ 

- - - . 194„ год. 

Вкупен промет по то. а) и б) ди 

Остануе промет за оданочуење со данок на 

промет. - - - - - . . . - - - - дин. 

Овој направен промет се дели на тарифни 
бројеви како следзге: 

Ѕа точноста на сведенијата сносам полна одговорност, 
др, ^ ' Потпис на даночниот обврзник 
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2,42, 
Врз основа чл. 6 од Решението за банковите 

сметки на добивката на државник стопански прет 
(пријатна од локално значение, на Претседателот 
на Владата на НРМ од 20 I 1947 год. пропишувам 

Напатствие 
за извршувањето на Решение^ за ог новите смет 
ви на добивката на државните стопански претпри 
V „ Јахија од локално значение. 

I Отварање на банковни сметки: 

1) Со цел да се искаже вкуината добивка нт 
производните, занаетско — услужните, градежни 
те и угостителските претпријатија од локално зна 
чение, административно—оперативните паководите 
ли се должни да отворат збирни банковни сметки 
на добивката кај онаа филијала на Народната бан 
ка, каде што имаат своја редовна текушта сметка 
а на која што збирна банковна сметка па добивка 
ха, нивните претпријатија к'е уплатуаг определени 
износи на добивката. 

2) Збирните сметки на добивката се отвараат 
за сите преврнати ја под административно—опера 
Р-одено раководство на еден народен одбор и тоа за 
секој вид на добивка: 

а) за планска редовна (предвидена) добивка; 
б) за плански вишок на добивката^екзградо 

бивка и 
в) за надплакска (непредвидена, вонредна) до 

бивка-
Сметките под б) к'е ги отворат само оние прет 

прифатија, кои што по прописите за акумулацијата 
и ценине остваруат екстра^добивка. 

3) Покрај смелите од т. 2) од ова напатствие, 
народните одбори, како административно — опера 
тивки раководители, се должни да отворат при ис 
тата филијала на Народната банка на ФНРЈ и оц 
делна сметка на добивката која ипо ич припаѓаа 
ким како на адм,инистративно—оперативни радово 
дители. 

На оваа сметка се книжи: 
с.) делот од вишокот на добивката (екстра — 

добивкава) кој што припаѓаа на управа!е согласно 
по чл. 6 став 1 од Уредбата за определуење на до 
бивката на рударските и индус фиоките протон ја 
ТИЈа и кој што се книжи на банковна сметка на до 
биената на управата. 

б) разликата измеѓу максималната и инаивн 
дуално — определената стопа по чл. О став 5 од 
Уредбата ЗЈ трошковите на трговијата на големо и 
на мало, која што им припаѓа на административно 
—оперативните раководи:ели на државните тргов 
ски претпријатија; 

в) делот од редовнана добивка, кои што по 
чл. в од Уредбата за трошковите и добивката на 
државните угостителски претпријатија, која што 
им припаѓаа на административно — оперативните 
раководители на државниве угостителски претпри 
ја гија; 

г) делогг од предвидената добивка, која што 
по чл- 3 од Уредбата за цените на градежните услу 
Ги се книжи на банковна сметка на админгострагив 
но—оперативното1, раководител. 

4) Односната филијала на Народната банка к'е 
го извести народниот одбор, како административно 

-операивен раководител, за бројот под кој шт^. 
се води секоја од напред означените банковни 

сметки на добивката, 
5) Доколку народните одбори кои што имаат, 

поведе претпријатија огварат збирки банковни 
сметки на добивката, должни се да ги известат, 
претпријатијата под својата управа за филијалата 
на Народната банка, ка ј ко ја што се вода ат збирки! 
те сметки на добивката и за броевите на сметките 
на кои што к'е се книжат одделни видови на добив 
ката. 

П Уплатуење на добивката: 

6) Најдоцна до 27 во месецот претпријатијата 
се должни да ја уплатуаг третината од со планот, 
предвидена добивка за односното тромесечие на 
збирната сметка на добивката на својот админи-
стративно-оперативен раководител. Преп ири јато 
јата со сезонска работа иди ка ј кои што процесов 
на производството не се развива еднаку во сите 
тромесечја" (тулани, градежни претпријатија) во 
извесни тромесечни планови можат да имаат план 
ска загуба односно да немаат добивка. Во таков 
случај такви претпријатија во одн-осното тромесе 
чие не книжаат добивка на банковната сметка на 
добивката' 

Градежните претпријатија ја уплатуат на крз. 
јот на секое тромесечие на соотвената банковна 
сметка на добивкана со планот предвидената до 
бивка за односното тромесечје и тоа за сите оние 
обекти кои ш 10 биле свршени колаудовани и за 
кои ш^о била определена висината на вкупната де 
на ЃП коцкањето најмалку еден месец пред сврше 
токот на односното тромесечие. Уплатуењаго на . 
добивката за свршените обест и во последниот ме 
сец на односното тромесечје к'е се изврши во след 
ното тромесечје. 

7) На крајот на секое тромесечие претпријати 
ето е должно да ја уплати на банковна сметка на 
добивката целата остварена (произведена) над 
т а н с к а (непредвидена, вонредна) добивка. Под 
оо!варена добивка има да се разбере пресметаат^ 
добивка во согласнот со постоечките преписи, без 
оглед на тоа да ли е тоа и исплатена преку про 
дажба на производи. 

8) Уплатуењето на добивкаа се врши со вир 
ман, а не со внесуење во готово. При издавањето 
на налогот на вирман, претпријатието е должно да 
означи одделно 'Износот кој што треба да се кни 
жи на банковна сметпа на редовната добивка, од 
дедно на банковна сметка на екстра—добивката а 
оддело на банковна сметка на надпланска добивка 
означуејки го бројот на сметката и филијалата на 
Народнана банка КЈ која што се водат збирни смет 
т на добивката. 

III Располагање со збирните сметки на 
добивката. 

9) Со збирните сметки на добивката имаат 
право да располагаат само оние претпријатија кои 
ипо шршиле уплата на збирната сметка на до 
бивката во границите на уплатените износи и от 
верениот акредитив. При давањео на налози за ра 
сполагање со збирните сметки претпријатието е 
должно да го означи и бројот на сметката од која? 
што се наредуе исплатата. 

10) За да можат претпријатијата да распола 
гат со уплатената добивка, народните одбори, ^а 
ко административно—оперативни раководители, 
се должни да за секое тромесечие и на Секое прет 
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пријатна му отворат акредитиви кај 'филијалата на1 

Народната банка, каде се води збирната сметка на 
добивката, во полза на претпријатието под нивно 
раководство. Износот на акредитивот фак'а план 
ек ист износ на добивката, во она тромесечие за 
кое што се издава акредитивот, како и нсиекормс 
-гените износи од акредитивот од претходното тро 
месечно. 

Претпријатието е овлас.тено да дава иа-лозл на 
Народната банка за исплата, но само во грааппц:! 
те на стварно уплатените износи кон што ирина 
г"ат на претпријатието. 

11) При угврдуен,сто'висината на акредитивот 
административно—оперативниот раководител мо 
же да ограничи износот кој што ирг; пријатно го 
к'е ги употреби за цели те на фондот на раховод 
ството и за делот ца добивката со кој' што прет 
нријлтието слободно располага вон пропишаниот 
план, на 75с/о од збирот. 

12) При уплаќањето на добивката на збирка 
банковна сметка на добивката на својот адмимл-
страгивно--оперативен раководител, претпрнјати-
јата истовремено врша и расподелба^на добиваа 
во границите на стварно уплатените износи, за 
покривање на одделни потреби предвидени во -ФО-
месечниот финансов пан и тоа: 

а)делот од добивката кој што е предвиден за 
плаќање по буџет и за уплатуеље на б анковна смет 
ка на добивката на административно — оператив-
ниот раководител, со вирман се пренесуе од ѕ1нр-
ната банковна сметка на добивката во полза на ое 
Јавната текушта сметка на народниот одбор како 
сопствена акумулација од државното странство и 
во полза на одделната банковна сметка на добив-
ката на административно —'оперативниот раково-
дител; 

б) делат од добивката кој што е предвиден за 
'фондот на ра.ководството и за слободно распола-
гање на претпријатието во висина ,од 75% се вир' 
минира во.,полза На редовната текушта сметка на 
Претпријатието; 
„ в) делот од добивката код што е предвиден за 
плаќање,во фондот за културно—проветна рабо-
та, за набзвуење на ситен инвентар, оперативни 
расходи, камата и друго, остануе на збирната смет 
ка на добивката се до тогај додека не се укаже 
конретна потреба за употребуење на овој дел од 
добивката; 
-г г) административно—оперативните раководи-
тели на државните трговски претпријатија внесуат 
Јк) полза на, буџетот со вирман на редовната те-
кушта сметка на Н,О. разликите уплатени на нив-
На банковна сметка во срок ѕ д шест недели по ис 
Ѕвекот на тромекечието, а по одби-ток на оние сумчл 
1со кој што можат да располагаа во границите на 
Мшаисомот. план за цели определени со уред' 
Вите. ^ 
м д) Вишокот на неработните приходи кој што 
циреви д ен за плаќање во буџетот на органа кој 
ЈШ)р го основал претпријатието, како и вишокот 
% ^РдпСтвешТе оборотни средства, се уплатуе Н2-
т р е н к о М редовната Текушта сметка на Н.О. и 
тоа ИибЈ месец во Л Ш а 6д еди! Ѓ р ^ н а од ед 
Бранот предвидениот ќаноѓ. . 
1 13) Исплатата но точка 10 од ова Напаствие 

И врши со резерва аа исправноста и Народната 
банка има право, во случај да претпријатието дис-
донирало повеќе одколку што уплатело, по т л о 

ТОТ на административно—оперативниот раководи-
тел, без претходна согласност на претпријатието' 
да го сторнира исплатата на терет на редовната 
текушта сметка на препријагнето. За сите вакви 
случаи Народната банка е должна да ја извести 
патлежна-га контролна комисија. 

IV. Останати одредби' 
14) Народната банка е должна да за сите про 

мони на банковната смеша на добивката на праг 
прпјггијспа го извгстузг надежниот аднини:трт-
типно—оперативен раководител, на чие што иле 
гласи сметката. 

15)-Банковните сметки на добивката Народна 
та банка ги ззкл,учуе и досгавуе извод и д илдлеж 

. ниог адмнинстрати^;!—оперативниот раководител 
шес гом?;е ипо. 

16) За рабогага со банковните сметка на до-
бивката. Народгпта блика нема да нанлатуе нпклк 
ви трошкови нити провизија. Исто така нема да 
се нанлатуе никаква пропатија на акредити.вите 
по точка 10 од ова Напаствне. 

17) Уплатуењето на банковните сметки нт до 
бивката се смета како аконтација до оночного пре 
сметуење на свршетокот на работната година. Лик 
вндација на овие односи к'е се изврши после ко-
нечната пресметка а на основа на поблиски одред 
би кој што к'е бидат донесени. 

18) Народната банка е должна да по истекот 
на месецот, а најдоцна до 10 во месецот, доотазу 
на Министерството на финансиите на НРМ пре-

^ глед на уплатите и исплатите по банковните смет-
ки нз добивка и та- по видови на добивката сто-
пански гранки и административно—оперативни ра-
ководители. 

19. Народната банка к'е го известуе Министер 
ството на финансиие на НРМ, за сите неправилно-
сти во работата на претпријатијатапо однос на 
уплатуељето, диспонирањата и евидентирањето на 
добивката, а исто така и по однос на добивката на 
административнооперативните раководители. 

Министер:твото на финансиите и Народната 
банка к'е организираат контрола над работата на 
претпријатијата и. административно—оперативните 
раководители по банковните сметки на добивка-
та преку нарочно овластени службени л-ица од 
страна на Министерството на финансиите односно 
Од Народната баџка. 

20) Одредбите на ова напаствие к'е се приме 
Иуат на оние претпријатија, кои што дОпОлкител-

но можат да бидат задолжени и да уплаќаат и "ни 
жат добивката на одделни банковни сметки на Д^ 
бивката. 

21) Ова напаствие влегуе во сила со денот на 
Т)бјавуењето во „Службен весник на НРМ" а к'е се 
прнменуе од 1 јануари 1947 грдана. 

Бр. 597 - 14 август 1947 гбд, 
Министер на финансиите 

на НР- Македонија 
Д. Џамбаз ^ р. 

2 2 3 
Во врска оо Наредбата до МтДОвдох ш фвддашш?! 

на Народна Република, Македонија бр. Заов? од 17. јула 
1947 година. , ; 4 

^ Н а п л а т е в м е 
ЗА ПРЕСМЕТУЕЊЕ И ПЛАЌАЊЕ МА „РЕПУБЛИКАНСКА 

ТА РАЗЛИКА 
1. - „Реду блен анс нат а разлика," се кенеди уе т Ј анте 

стопанска идо деривати ја на т е р а п и ј а т а ва Наводна Реи/.. 
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. блика М-акедонија кои проповедаат — изработуат производ 
ди за кои се определени ед тине гвен и цени на основа Уред. 
бата за определував на е лин слве ни цени со важност на те -
риторијата на Народна Реп.ублика Македонија без оглед каде 

- окце производи ќе се консумираат. 

2. ^ Износите „Републичка разлика" определен,и во це-
новникот на Земскиот уред з,а. цени и обпародуени во „Служ 
б^ни соопштени)! па Земскиот уред зч цепи" бр. 2 од 31' 
парт 1947 година л бр. 3 од 23 април 1047 година во гра-

1 фата „Републиканска резлив а"' и кои во идни па ќе бидат 
определуваш "па истиот начин во ценорасиисите или решена 
јата на цените о-д Одделението за Фин шеип и цепи на Пл.ан-
ската комисија па Народна Република М,акедонија. I ..., 

3. — „Републиканска разлика" може да биде искренана 
во проценти или во апсолутни износи (динари). Ако е' иска-
жана во проценти, тага) се пресмстуе од цената кој^ е 
определела во ценовниот или хешепието за цени. Ако е 
определен! во а,псолутни износ се однесуе на едипи чи.-.та 
мерка до односниот производ која е определена во ценовни 

. кот или решението за цени. 

4. — „Република.нската развика" се исполнуе и во ме -
г л а в н и о т премет, што знзчи ова се пресметуе и плаќаа и 

. за сопствените производи кои во о-мото претпријатие се 
употребени при изработување на друг. т л его к а. Ако и до. 
колку во ценорасписите или решенија за цените на Зем-
скиот уред ал цени се предв-идени (Републикантш разлика) 
за вакви производри. 

5. - „Републиканска разлика", се пли;'л и на произво 
диле кои од претпријатието се д а па-т на други бесплатно 
или се зе-мени аа лично употребував на со не 1 во пикот. 

6. — Претпријатијата, ќе ј-а книжат „Републиканската 
разлики" на истиот начин како што книжат данокот на 
промет ич производ,и, но са.\п со тап раз ;ит;.з што „Рептил:!. 
канетата разлика" ќе ја книжат на одделно конто, „ 

7. — „Републиканската разлика" ја плаќаа оноа прет-
пријатие односно лице кое е даночни обврзник (платен) 
ш данок цд промет на производи. 

8. - Обетка за плаќаше „Републиканската разлика" 
настануе како, и при данокот да промет на производи, во 
момент кота е направен промет кој подложат"ич плик'ан.е 
„Република.нска разлики". 

9. — На претпријатијата кои н-пплатумт смет к им е нро-
ку На-родната б ека на ФНРЈ. Баиќ/ги им одбива „Републи-
канската разлики" при наплатата н.т 1 ките и ји книжи 
на сметката на Министерството па Фп и-ми-ши е на Народи 1 
Реп.ублика Македонија при Народн,ата банка бр, З--ЗОО 003; 
Останатите прегприј" чија без оглед да ли се должни да во-
дчт г,иигп или не плакат „Републиканска разлика" на смет-
ката на Министерството ца Финансиите на 11а роли а Репу-
блика Ма-кедо-нија бр. 8—ЅО 1.003 при Централа^ па Народ-
ната битка на ФНРЈ за Народна РепублиГп Македонија' и 
тоа со вирманнрање. ако имар текушта сметаа ири банка 
односно во готови и ри иро!.у и. НЈТ̂ ГЈ .шо немат Јекуппп 
сметка п р и Н Р - о д н а т а Опна. 

Даночните обврзници кои се долж ни да водат книги 
„Реиублпк. нпп разл.ика" ја нл 'К"аг во сроковите и па на-
чин кои е пропишан ал данок на промет ца производи. Ј а -
понците обврзи и ии дотолку не се долини! да водат книги 
(науш листите на динок на промет па производи; занаетчии 
те1 по чл. 12 од Уредбата за данок па промет на предводи) 
„Републиканска разлика" ја плаќаат во срок од пет дени за 

пзмин ти т месси1 за к.'"ја цел се должни дз водат одвоена 
евиденција За се "стлтгло овие да-ночни о-бврзници р'е по-
стапат.на пачиќ определен со решението на Министерот па 
Финансиите на Народна Република Македонија бр. 531^ од 
8. март 1917 година за начинот и сроковите за кла 'Ље Д ' ^ 
нокот н а промет на производи. 

По ова Напатствие ќе се позтаиуе од 1 јануари 1017 
година. ^ , . .. , . . . 

Број 220ЅЧ ' - -
гр( С к аме 1 7 ,и ти И 17 ј. ми . 

Министер на финансиите, 
Д. Џамбаз с. р. 
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ОБЈАСНЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИИТЕ НА! 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАЧИНОТ НД1? 

УЦАЃУЕЊЕТО ПО РЕПУБЛИКАНСКИОТ БУЏЕТ 

Од 1 јули 1947 год. Народната банка н,а ФНРЈ - 1 ц е л т ^ 
р ж на II. Р. Македонија—Скопје го превзеле исполнениетоу 
на републикански^ буџет н а ФНРЈ, зд 1947 год. за врш^њ )̂ 
на таја 'работ! при Народната банка е формирана Д и рек-а) 
ција за исполнение на буџетот' ^ ^ 

Во цел д-а се отпловат неправилностите при уплатата н а , 
приходите по републик,анокиот буџет на сит^ с^ѓеткоплагЈ/ 
тачи, сите републикански установи и надлештва и сите преп/ 
п р а т и ј а "им се д а в а следното појаснение: ^ 

Ооглѕсно си.в 2 чл- 32 од Правилникот за извршуваа 
т 'буџетот сите приходи треба да се уплатуат нд соответ^ 
ните сметки народната б.ик,а на ФИРЈ—централа на НРМ^ 
моја за та)а цел има отворени одделни сметки за секоја4 

врста на р е п у б л с т о п и т е приходи' - ', 
Ззттч републи,криените приходи во иднина треба дч со 

упл1туат на следниот начин: 

1 . - ПРИХОДИ ОД УСТАНОВИ 

У п л а т у в а ^ не приходите од реи у бои. к анск ите у стапев е. 
требе да се врши во полза н.а сметка бр. 801.022 оо уплата ' 
ници или со налог за вирман' ^ 

Установите се должни при уплатуењего на грбот на 
уплатницата во налогот за. вирма,н обвезателно да го н^зна- 1 

чот бројот на п ртијчта и позицијата под ко ј се видат 
буџетот односните установи. По талова начин установите не 

' треба да и с п р ж а т одделно известие до Министерството на 
Финансиите бидејки са.мите уплатници доколку се пополнет 
ти ка-ко што е горе наведено, ти Издржат сите нужни сведе? 
ни ја з^ книжете. 

2. - РАЗНИ ПРИХОДИ 
Уплгу уењето на „РАЗНИ ПРИХОДИ" т- в-: 

а) приходите од укинатите Фондови, на кои што во бу-ц 
. џег т им е определена партија п"3д бр. 38; ^ 

б) салдото -ед обо-р оти пот капитал по р е п уб г и:к ан ек по т. 
буџет и ^ктигшите салда по буџетите на народните одбори од 
п".мигг:т1Гте периоди со пзртиј! по буџетот под бр. 39; ф 

в) други ргзни ситни пригоди - со партија во буџетот 
и д бр. 40; к 

г) република и ок ата раз л п к а — за кој а е створен а го рти4 ) 
ја т д бр- 4 0 ќе се врши во полза ич сметка бр. 801.024. ^ 

Ири уплот,уетето ш опие приходи на грбот на упл^т ,̂ 
ни п, а а треб,а обвез̂ телно да се назнпчуат броевите на односу 
пит е па-рти и, , ј 

Дкег шнѕт,ч прг1Кс-а кај некој уплаиуачи на приходи ОД' 
уинатпте Фондови таквите приходи да ги внесуаат во 
жшшпта ипвес1ицнонг б:нк.а на-место во полза на горната; 
светка (п артија ЗЅ) е непрвплна и натамо во уплатуењето;) 
треб1 да се п-ЈСгапуе само но ова напатствие. ^ 

Не-ло таа;Д ири уплатата и на овие приходи не е нужно Д ј' 
се испр;,.к т̂ на Министерството на Финансиите одделни т Ј 
вселија, а треба с̂ мо никако да се не пропушта плода чу 
љето па грбот на уплатницата бројот т пг.рт"јата. 

3. - ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИ^ ^ 

ЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО^ ЗНАЧЕНИЕ 

' Остатоѕшт (делот) од" добивката и вишоците на соп-
ствените оборотни средства̂  кој што претпријатијата СОЈ 
должни да по внесуДг во по-лза на републиканско! буџегД 
трба да се упллтуе во полза на сметката бр. С01-023. -

Бидеј и уплатите во--а-олза ни гојшига сметаа бр' Ѕ0Г02Ѕ' 
се групираат за сек^ј ресор во о,хДелнп партии! во тзја смег^ 
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ца, препгријдтиЈлта гребе во налогот за вирман секогаш да 
јр назначат к бројот вд партиј-ата во полза на во̂ а с-е врши 
уплатата ш тша: 

л) пренпријатијата од ресорот на Министерството на 
ЈшдустриЈкФа к рударството - партија 32; 

С) преттгриЈ1атијад од реоојрот од Министерството на 
Градевте партија 33; 

в) третдриј/тајфа од ресорот на Мишхстерствотк) за 
Просветат-а партија 35; 

д) претпријатфта ОД ресорот на Мин-истерството на 
Линијата и снабдуен,ето парти)! 37; 

ж) претпријатието од ресорот на Министерството на внат 
летните работи партија 37л; 

ЗАБЕЛЕШКА 

1) Упцуењето на данокот ва ггромет на производи ќе 
се врши како 'в отсега на смета 800020'' 

2) Уплатуешег') ни таксите ќе се врши на сметка 800021. 
з) Упл^туев.ето ни даноците ни пролет на услуги ќе се 

врши ни сметк-а 800022. 
4) Уплатуен,ето на данокот на доход ќе се ВРШИ И 

досега па сметките „д ноќ" на останатите Финансии отсецл 
ш околиските -или грфоките народни одбо-ри, кои Народната 
'баш-Д ќе ги гарани седмично 'И заклучно по дЧерппншот 
Вачин. I 

Уплнеиди: за секоја од најдените сметки во о-вап обј с 
ћвние мож т̂ да се дЧЅ-фт при централата или Ф ̂ галите 
на Народната бинка' 

Сите досеп из,дадени напатствија за унлптуењето н̂  
било тс̂ ј вид републикански пригоди се одмонуат, доколку 
не се во согласи е со ова објаснение, 

ОД МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИИТЕ НА НРМ. 
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Записник 
од Ју-та седница на Н о редовно заседание на 

Народното собрание на Народна Република Маке-
донија одржана на 7 јули 1947 година. 

Претседавал претседателот на Народното соб 
рание Д р Борис Спиров. 

Секретар, првиот секретар на Народното соб 
рание Владо Малевски. 

Претседателот Д-р Борис Спиров ја о-твара 
четвртата седница на Првото редовно ѕаседаие 
во 16,50 часот. 

Прочита-ниот записник од третата седница на 
Првото редовно заседание Собранието го прими со 
ставената забелешка од народниот пратеник Ема-
нуил Чучков да не барал во молбата 4 дена от-
суство од седницата на заседанието ами само 4 
часа. 

Пред да се прејде на дневниот ред, Претседа-
телот ги соопштуе на Собранието молбите на на-
родните пратеници за отсуство и по предлогот на 
Претседателот Собранието им ги одобруе бараните 
Отсуства на народните пратеници: Горд'и Иванов-
ски 1 ден; Дане Цеков 1 ден и Васил Карчовски 3 
Дена. 

Потоа се прејдуе на прва-та точка на дневниот 
ред: невешта! и претрес по предлогот на Законот 
На Петгодишниот план за развитокот на народно^ 
1Т0 стопанство на Народна Република Македонија 
Во годините 1947—1951. 

Како известителот на Одборот за Стопански 
План и финансии Народното собрание на НР Ма-

кедонија Димче Беловски го прочита одборскиот. 
извештај за овој законски предлог, потоа дадоа 
во подолги говори свои експозеи претседателов 
на Владата нз НР Македонија Лазар Колишевски 
и претседателот на планската комисија на НР Ма-
кедонија Др Киро Миловска. 

После одморот од 20 минути дискусијата про 
должи. 

Говореа: Инж. Рорг 'и Вас.илев, министер на 
индустријата и рударството на НРМ „за"; Крсте 
Симовски, министер на земјоделието и шумарство 
то на НРМ „за"; Киро Хаџи Василев, министер за 
просвета на НРМ „за"; Д р Димитар Несторов, 
претседател на Комитетот за народното здравје 
на Владата на ФНРЈ „за"; Муртезан Катзадеј (на 
Албански јазик) „за". 

После краток одмор седницата продолжи но 
^ 20,10 часот. 

Говореа: Д-р Стерјо Боздов „за"; Димитар 
В1ахов, потпретседател на Президиумот на Народ 
ната скупштина на ФНРЈ ,,за": Бане Андреев, ми-
нистер на рударството на Владата на ФНРЈ „за"; 
Саид Мустафа , з а " и Ванчо Бурзевски „за". 

Како листата на говорниците во дискусијата 
се испоти, претседателот го става Законскиов 
предлог на гласање во поединости. 

П р е т с е д а т е л соопштуе на Собранието да 
проекто-р на Законот за Петгодишниот план за% 

развитокот на народното стопанство на Нчоодна 
Република Македонија во гдините 1947—1951 к'е 
се гласа по глави и по член по член, затоа што 44ро 
ектот нз Законот беше разделен своевремено на 
народните пратеници и предложуе гласањето дз 
се изврши со читање на целио-т увод и на првите 
редови од членовите и на првите редови на дело-
вите на истите членови. 

Предтогот на претседателот Собранието го 
усвои со дигање рака. 

Гласајќи со дигање рака Собранието член по 
член едногласно го усвои во поединости предло-
гот на Законот за Петгодишниот план за развито-
кот на народното стопанско на Народна Републи-
ка Македониа во годините 1947—1951. 

Поради важноста и знаменцето на проектот на 
Законот и на осова чл. 25 д Правилникот за рабо-
тата на Народно!о ссбранне на НРМ претседате-
лот одредуе гласањето во целина да се изврши 
поитен). 

По извршеното примено гласање претседате-
лот го објавуе резултатот на гласањето: од Прл-
сатните 139 народни пратеници сите гласале „за" 
и објавуе да Законот за петгодишниот план за раз 
вишокот на народнот стопанство на НР Македони-
ја во годините 1947—1951 Собранието кон?чно го 
усвои, а во смисол на чл. 28 од Правилникот, За-
конот к'е биде упатен па Президиумот на Народ-
ното собрание на НР Македонија за прогласуење. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
предлог на Закон га аоведуење в оградовите сис-
тем на дозволи за боравок. 

Како известителот на Законодавниот одбор 
Ремзи Исмаил го прочита Одборскиог извештај, 
а како при претресот кико не се јави за збор, се 
пристапуе коп читање и гласање на поедините чле 
нови од предлогот на Законот. Собранието гласај-
ќ и со дигање рака го усвои во поединости без из 
мени сите 9 члена на овој Законски предлог, по из 
вештајот на Законодавниот одбор. 
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На основа чл. 25 од Правилникот, претседате-
лот одредуе да гласање во целина за овој мас.он-
ска предлог к'е се изврши со дигање раце. 

По извршеното гласање во целина со дигање 
раце. претседателот соопштуе оти Законот за во 
редуење во градовите систем на дозволи за бора-
вок конечно е, усвоен во Собранието. 

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: 
Предлог на За-кон за укидуење законот за надок-

цадуењ трошковите на судските заседатели (при-
судителн), од ноември 1945 година. 
: Известителот на Законодавниот одбор Стра-
хил Трајковски го прочита Одборскиот извешштај 
д при претресот никој не се јави за збор. се при-
Стапуе ко нчитање и гласање \.а поедините члено-
ви од Законскиот предлог, Собранието гласајќи со 
дигање рака го усвои во поединости без "измени 
сите 2 члена. 
( Претседателт Др Борис Спиров одредуе гла-
сањето во целина да се изврши со дигање раце. 

По извршеното гласање во целина со дигање 
раце, претседателот соопштуе Законот за укидуе-
ње законот за надокнадеуење трошковите на суд-
ските заседатели (присудители), од 27 ноември 
11945 година е усвоен од Собранието и к'е се не 
прати за прогтасуење на Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ. 

Потоа се прејдуе на четвртата точка од днев-
ниот ред: потврдуење Указот на Президиумот на 
Народното собрание за уважуење оставката на ми 
нистерот за просвета Никола Минчев и неговото 
лоотавуење за министер без ресор и за поставуење 
Киро Хаџи Василев за министер за просвета. 

Врз основа член 73 точ. 7 од Уставот на НР 
Македониа Собранието со дигање рака го потврди 
прочитаниот донесен Указ од Президиумот. 

Претседателот Д-р Борис Спиров предложуе 
на Собранието да се испрати поздравна телеграма 
до Президиумот на Народната Скупштина на НР 
Србија по случај празникот на народното воста-
ние на НР Србија — 7 јули, и го ловикуе првиот 
секретар на Собранието Владо Малески/ да ја тро-
н д а поздравната телеграма. 

Прочитањето на тетсграмата Собранието, го 
проследи со аплауз. 

% Претседателот соопштуе: оти дневниот ред е . 
исцрпен, а други проекти на закони, било од Вла-Ч 

дата било од народните пратеници, нема испрате-
ни до Народното собрание и предложува на Народ 
ното собрание да објави оти Првото редовно за-
седание на Народното собрание на НР Македон^ 
ја е завршило со работата и да го овластуе прет^ 
седателот и секретарот на Народното собрание да 
го потпишат записникот од четвртата седница на 
Првото редовно заседание на Народното собрание 
на НР Македонија. ^ ^ ѕИм 
^ Собранието гласајќи со дигање рак-а го при-. 
ми предлогот на претседателот' 

Претседателот Др Борис Спиров обЈавуе: на 
основа чл. 56 од Уставот на НРМ и чл. 10 од Пра-
вилникот заработата на Народното собрание на 
НР Македонија, Првото заседание да е завршело 
со работата и со тоа се заклучуе Првото редовно 
заседание на Народното собрание на НР Македон 
ни.ја. 

Второто редовно заседание к'е биде свикало 
со Указ на Президиумот на Народното собрание 
на НР Македонија. 

Седницата е заклучена во 21,30 часот. 
Секретар, Претседател, 

Владо Малески с. р. Д-р Борис Спиров с. р, 

САДРЖАЈ: 
238 Правилник за определуење сразмерот на 

учениците во стопанството спрема бројоот 
на квалифицираните работници — - 303 

239 Решење за отворање училишта за учени-
ците при секое индустриско претпријатие 304 

240 Наредба за располагање со срествата ис-
полнет! со републиканската разлика од 
акумулацијата 304 

241 Напатствие за начинот и сроковите на 
плаќање данок на промет на производи и 
услуги на републиканската разлика за 
да водат книги, а кој професионално се за 
даводат книги, а кој професионално се за-
нимаат и вршат промет кој подлежи на 
плаќање данокот на промет и републи-
канската разлика (т. е. за паушалистите 

на данок на промет на производи) — - 305 
Табели по предното напатствие - 306 

242 Напатствие за извршуење на Решењето 
за банковите сметки на добивката на држ. 
стопански претпријатија од локално зна-
чевме - . 318 

243 Напатствија за пресметуење и плаќање 
4 на републиканска разлика - - - - - 319 

'244 Објаснение на Министерство за финансии 
^ I 

за начинот на употребуење на републикана . . 
скиот буџет - - ^ - - 3 2 0 
Записник од "У-та седница на Првото ре- , 
доеноЗаседание на; Народното собрание 
на Н^ Р.М^ Ц 8 
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