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Врз основа на член 35 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 ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ,  

НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 
НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ  

 
(“Сл.весник на РСМ” број 21/2020) 

 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на деловните книги, начинот на 
нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што 
вршат самостојна дејност.  
 

 
Член 2 

Во книгата на приходи се книжи остварениот бруто приход на обврзникот од продадените 
стоки, односно извршените услуги.  

Книгата на приходи се води во електронска или хартиена форма на образец „КП“ во А4 
формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот од ставот 2 на овој член се дадени во Прилог 1  кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Во книгата на трошоци се книжат сите набавени материјали и сите останати трошоци врз 
основа на соодветна документација за набавените материјали и за трошоците, како и врз 
основа на пописот на залихите на материјалите. 

Книгата на трошоци се води во електронска или хартиена форма на образец „КТ“ во А4 
формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот од ставот 2 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

Во книгата на основни средства и ситен инвентар и залихи се книжат средствата со кои 
располага обврзникот, кои не се целосно отпишани. 
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Книгата на основни средства и ситен инвентар и залихи се води во електронска или хартиена 
форма на образец „КО“ во А4 формат, на хартија во бела боја. 

 

Формата и содржината на образецот од ставот 2 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Во книгата на парични средства, побарувања и обврски се книжат сите уплати и исплати на 
трансакциската сметка на  обврзникот. 

Книгата на парични средства, побарувања и обврски се води во електронска или хартиена 
форма на образец „КПС“ во А4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот од ставот 2 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник.  

Член 6 

Даночните обврзници што вршат самостојна дејност го искажуваат финансискиот резултат од 
работењето на образецот „Б-биланс на приходи и расходи“. 
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е 
составен дел на овој правилник.  
 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на 
даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Службен весник на Република 
Македонија” број 1/88, 38/91,  29/94, 7/95, 35/95, 10/02 и 21/08 ). 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“. 
 
 
      Бр. 20-714/1                                                                                  Министер за финансии                                                   
     24   јануари 2020година                                                                                   д-р  Нина Ангеловска 
             Скопје                                                                                                                     
 


