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Врз основа на член 28 став (9) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република 
Македонија” бр.241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19), министерот за 
финансии донесе 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА, 
ОДНОСНО ФИСКАЛНА АПАРАТУРА И ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ 

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
 

Службен весник на РСМ бр. 12  од 17.01.2020 година 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за 
намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, 
односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. 
 

Член 2 
Барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на 
воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски 
систем за управување, се поднесува на образец „ДЛД-02” изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат. 
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е 
составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и 
содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по 
основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран 
автоматски систем за управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/17). 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република  Северна  Македонија“. 
 
 
       Бр. 20-216/1 
13 јануари 2020 година                                                                                                         Министер за финансии, 
         Скопје                                                                                                                                   д-р Нина Ангеловска, с. р. 
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