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  Закон за отпишување на камати на достасани обврски по 
основ на придонеси од задолжително социјално осигурување 

 
Објавен во Службен весник на Република Македонија број. 26/2013 година 

Важи од 20.02.2013 година  

 

                                                                           Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на 
пресметаните неплатени камати (во натамошниот текст: камати) по основ на достасани 
обврски за:  

1)     придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале 
заклучно со декември 2008 година и 

2) придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од 
јануари 2009 година, заклучно со декември 2012 година. 

                                                                          Член 2  

Право на отпишување на камати по основ на обврските наведени во членот 1 од овој закон 
се остварува врз основа на поднесено барање од страна на обврзникот за пресметка и 
уплата на придонесот (во натамошниот текст: подносител на барањето).  

                                                                           Член 3  

Право на отпишување на камати за придонесите од членот 1 точка 1 од овој закон има 
подносителот на барањето, доколку изврши уплата на придонесите најдоцна во рок од 
шест месеци од денот на поднесувањето на барањето. 

Барањето за остварување на правото од ставот (1) на овој член се поднесува до Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија најдоцна до 31 мај 2013 
година. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член поблиску ги 
пропишува министерот за труд и социјална политика.  

                                                                           Член 4 

Подносителот на барањето има право на отпишување на каматите за придонесите од 
членот 1 точка 2 од овој закон во износ од: 

1)  100% камата ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето ја 
изврши во рок од шест месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги 
исполнува достасаните тековни обврски; 

2)  75% камата ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето ја 
изврши во рок од 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги 
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исполнува достасаните тековни обврски и  

3)  50% камата ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето ја 
изврши во рок од 18 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги 
исполнува достасаните тековни обврски. 

Подносителот на барањето нема да го оствари правото од ставот (1) на овој член доколку 
претходно не извршил уплата на придонесите од задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување кои настанале заклучно со обврските по овој основ за декември 2008 година. 

Барањето за остварување на правото од ставот (1) на овој член се поднесува до Управата за 
јавни приходи најдоцна до 31 декември 2013 година. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член поблиску ги 
пропишува министерот за финансии. 

Член 5 

Правото на отпишување на камати по основ на обврските навадени во членот 1 од овој 
закон се однесува и на обврските за камата кои се во постапка на одложено плаќање или 
во постапка на присилна наплата. 

Надлежниот орган кој води постапка за одложено плаќање или постапка на присилна 
наплата е должен истата да ја запре и да му овозможи на подносителот на барањето да ги 
оствари правата од овој закон, согласно пропишаните услови. 

Член 6 

Правото на отпишување на камати од членот 3 од овој закон се утврдува со решение од 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија во согласнот со 
овој закон. 

Правото на отпишување на камати од членот 4 од овој закон се утврдува со решение од 
Управата за јавни приходи во согласност од овој закон. 

Надлежниот орган води евиденција за остварувањето на правото на отпишување на 
камати во согласност со овој закон и се грижи за негово спроведување. 

Член 7 

Прописите од членовите 3 став (3) и 4 став (4) од овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”  

  


