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Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на
промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз
основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека 
со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци 
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Врз основа на член 24-а став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на 
Република Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 

133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) министерот за финансии донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ 
ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

СТРАНСКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ 

 

Службен весник на РМ, бр. 98 од 30.06.2014 година 

 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното ослободување од плаќање на 
данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е 
финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу 
Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства 
нема да се плаќаат даноци. 

Член 2 

(1) Спроведувањето на ослободувањето од плаќање на данок на додадена вредност на прометот на 
добра и услуги наменети за реализација на проект се остварува со доставување на пријава за 
прометот на добра и услуги од страна на вршителот на прометот до надлежен даночен орган по 
електронски пат. 

(2) За остварување на даночното ослободување субјектот задолжен за спроведување на проектот – 
имплементатор на проектот до вршителот на прометот доставува копија од потврда за 
регистрација на проектот во Владата на Република Македонија – Секретаријат за европски 
прашања која ги содржи следните податоци: 

- називот на проектот на македонски и англиски јазик; 
- вредноста на донацијата за соодветниот проект; 
- датум на започнување и датум на завршување на проектот; 
- името на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот; 
- името на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот; 
- краен корисник на проектот и 
- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странски донатор (со 

наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се 
користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија. 
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Член 3 

(1) Врз основа на податоците од пријавата доставена од вршителот на прометот по електронски пат до 
надлежен даночен орган, надлежниот даночен орган генерира фактура со сериски број за промет 
ослободен од данок на додадена вредност по електронски пат. 

(2) Вршителот на прометот фактурата од ставот (1) на овој член, ја печати во два примерока кои ги 
заверува со печат и потпис на овластеното лице и едниот примерок го доставува до субјектот 
задолжен за спроведување на проектот – имплементатор на проектот, во рокот пропишан во член 
53, став (8) на Законот за данокот на додадена вредност. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година. 
 
 
 
Бр. 20-21842/1 
27 јуни 2014 година  
Скопје 
 

Министер за финансии, 
м-р Зоран Ставрески, с.р. 


