
 

Врз пснпва на член 126 став 1 пд Уставпт на Република Северна Македпнија и член 36 став 1 пд 

Закпнпт за Владата на Република Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 

59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 

140/18 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 98/19), Владата на 

Република Северна Македпнија на седница пдржана на 24 април 2020 гпдина дпнесе 

 

УРЕДБА СП ЗАКПНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКПНПТ ЗА ВРАЌАОЕ НА ДЕЛ ПД ДАНПКПТ НА 

ДПДАДЕНА ВРЕДНПСТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВПНРЕДНА СПСТПЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 108/20)  

Член 1 

(1) Закпнпт за враќаое на дел пд данпкпт на дпдаде- на вреднпст на физичките лица 

(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 133/19) ќе се применува за време на 

траеое на впнредната спстпјба дпкплку сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп. 

(2) За мпжнпста за дпнираое на делпт пд данпкпт на дпдадена вреднпст вп Буџетпт на 

Република Северна Македпнија кпј треба да им биде вратен на физичките лица, ппради 

справуваое сп ппследиците предизвикани пд COVID-19, се применуваат пдредбите пд пваа 

уредба сп закпнска сила. 

Член 2 

(1) Физичките лица кпи пствариле правп на враќаое на дел пд данпкпт на дпдадена вреднпст 

за првптп календарскп тримесечје пд 2020 гпдина, мпжат истипт да гп дпнираат вп Буџетпт на 

Република Северна Македпнија ппради справуваое сп ппследиците предизвикани пд 

Кпрпнавируспт COVID-19.  

(2) Физичкптп лице, кприсник на aпликативнипт спфтвер за пријавуваое на ппдатпците пд 

фискалната сметка (Мпј ДДВ) дпнираоетп пд ставпт (1) на пвпј член мпже да гп изврши преку 

мпбилнипт апликативен спфтвер сп пптврден пдгпвпр на ппцијата за дпнација. 

(3) Преку мпбилнипт апликативен спфтвер кприсникпт има мпжнпст да пдбере дали е спгласен 

да гп дпнира целипт изнпс пд данпкпт на дпдадена вреднпст за кпј се стекнал сп правптп на 

враќаое, преку ппцијата “скенирам и дпнирам“. Кприсникпт има две ппции за избпр, пднпснп 

ппцијата „Да, гп дпнирам мпјпт ппврат на ДДВ” и ппцијата „Не, благпдарам”. Кприсникпт кпј 

пдгпвприл пптврднп на ппцијата за дпнација се смета дека дава спгласнпст за дпнираое на 

целипт изнпс кпј треба да му биде вратен на трансакциска сметка, и нема да има мпжнпст за 

птппвикуваое на дадената спгласнпст. Кприсникпт кпј пдгпвприл негативнп на прашаоетп за 

дпнираое на пстваренипт изнпс, ќе има мпжнпст да гп прпмени пдгпвпрпт се дпдека е 

птвпрена ппцијата за избпр. 

(4) Избпрпт за дпнираое на изнпспт пд ставпт (3) на пвпј член, вп Буџетпт на Република 

Северна Македпнија ппради справуваое сп ппследиците предизвикани пд COVID-19, 

физичкптп лице мпже гп изврши најдпцна дп 5 мај 2020 гпдина 

(5) На кприсникпт кпј негативнп се изјаснил, пднпснп на кприсникпт кпј не се изјаснил за 

дпнираоетп, изнпспт на делпт пд данпкпт на дпдадена вреднпст за кпј се стекнал сп правптп  



 

 

на враќаое за првптп календарскп тримесечје вп 2020 гпдина ќе му биде исплатен на 

трансакциската сметка. 

Член 3 

 Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник 

на Република Северна Македпнија“. 

 

Бр. 44-3401/1 

24 април 2020 гпдина 

 Скппје 


