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финансиски средства на спортски субјекти 1 (2) 
 

Врз основа на член 30-a став (11) од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), министерот за финансии донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОЈ ДОНИРАЛ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СПОРТСКИ 

СУБЈЕКТИ 

 

(“Службен весник на Република Северна  Македонија“ број 126 од 20.06.2019 година ) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот 
обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти кои се уплатени на посебна уплатна 
сметка. 

 

Член 2 

(1) Агенцијата за млади и спорт најдоцна до 15 февруари ја доставува до Управата за јавни приходи 
листата на спортски субјекти на кои им е доделен ваучер. 

(2) Листата од став 1 на овој член содржи: 

- ЕДБ/ЕМБГ на спортскиот субјект; 

- Назив/Име и презиме; 

- Адреса; 

- Број на ваучер; 

- Износ на ваучер; 

- Година на валидност на ваучерот и 

-             Вид на спорт 

 

Член 3 

За целите на спроведувањето на начинот на даночното ослободување, Управата за јавни приходи води 
евиденција за дадените донации согласно издадените ваучери за целите на даночното ослободување.  

 

Член 4 

(1) Управата за јавни приходи врз основа на поднесеното барање за даночно ослободување за донирани 
финансиски средства на спортски субјекти врши проверка на расположливите средства од ваучерот. 

(2) Доколку износот искажан во барањето од став (1) на овој член е понизок или еднаков на 
расположливите средства од ваучерот,Управата за јавни приходи го потврдува барањето во рок од 15 
дена. Доколку тој износ е повисок од расположливите средства од ваучерот Управата за јавни приходи 
го одбива барањето во рок од 15 дена. 
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(3) Средствата од барањето за даночно ослободување за донирани финансиски средства на спортски 
субјекти од ставот (1) на овој член кои Управата за јавни приходи ги потврдила, се резервираат до 
поднесување на известување за извршена донација од член 5 на овој правилник.  

 

Член 5 

(1) Даночниот обврзник, во рок од 15 дена од приемот на потврденото барање од член 4 на овој 
правилник, до Управата за јавни приходи доставува известување за извршена донација. 

(2) Кон известувањето од став (1) на овој член, обврзникот доставува и доказ за извршена донација.  

(3) Во рок од 15 дена по доставување на известувањето и доказот за извршена донација од ставовите (1) и 
(2) на овој член од страна на давателот на донацијата, Управата за јавни приходи го потврдува или го 
одбива правото на користење на намалувањето на пресметаниот данок. 

 

Член 6 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Северна   Македонија”,  
 
 
Бр. 20-5440/1 
10  јуни  2019 година                                                                                                                Министер за финансии, 
Скопје                                                                                                                                      д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 


