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Од областа на Даноци 
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службени патувања и селидби во странство што се 
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Формулар за идентификување на проблеми – 
Позиционен документ 
(Policy Position Paper) 

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

issue): 

 
Непостоење на акт за дефинирање на издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што се 

признаваат во тековни трошоци 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;        Сите Сектори. 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) – За кои проблеми е потребно 
решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални околности, 
конкретно  идентификување на проблеми) 

Неопходно е да се уреди акт во кој ке се дефинираат минималните износи за исплата на 
издатоци за службени патувања во странство кој ке се однесува на приватниот сектор од 
областа на стопанството 

Во моментов единствен постоечки акт кој ја регулира оваа област е: Уредба за издатоците за 
службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во 
тековни трошоци  "Службен весник на Република Македонија" бр.50/2000, 64/2001, 110/2008, 
82/2010, 12/2012, 05/2013, 1/2014 и 90/2014.Како што и самиот наслов наведува, се работи за 
акт прилагоден на потребите на државната управа, а неговата примена во стопанството 
предизвикува забуни поради недореченоста и неусогласеноста со потребите на компаниите. 

 



 

 

   

 

 

 

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) негативно влијае врз 
конкурентноста , работењето и правната усогласеност на компаниите?  

 Законот за персонален данок од доход (член 14 став 1-а) предвидува даночно 
оптварување за исплатите на издатоци за службени  патувања во износи кои ги 
надминуваат дефинираните во Уредбата.  

 Законот за данок од добивка (член 9) како непризнаени расходи за даночни цели се 
дефинирани исплатените надоместоци на трошоци и други лични примања од работен 
однос, кои го надминуваат најнискиот износ на исплатените дневници за службени 
патувања, теренски додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен договор 
за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите 
за органите на државната управа. 

 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) и 
каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

 Овој начин на оданочување на исплатите над минималните ги чини компаниите 
дополнително ги оптоварува компаниите за повеке од 20% сметано на нето исплатени 
износи. 

 Директен удар за компаниите беше измената во уредбата во 2010 година со која поради 
мерките за штедење во рамките на државната управа правото на исплата на дневници 
во висина од 50% од пропишаните се намали на 35%. Во периодот од средината на 2010 
до крајот на 2014 година се поместија и границите за даночни оптоварувања.  

 Проблемот е најзастапен во ИКТ секторот поради честите службени патувања на 
вработените во странство за обуки, конференции и посети на добавувачите и клиентите  

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на 

управата им се признаваат во тековни трошоци  "Службен весник на Република Македонија" 

бр.50/2000, 64/2001, 110/2008, 82/2010, 12/2012, 05/2013, 1/2014 и 90/2014. 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Управата за јавни приходи е контролна институција за почитување на висината на исплатените 

дневници за службени патување од аспект за пресметка и утврдување за даночни 

оптоварувања на компаниите. 



 

 

   

 

 

 

 

 Не  е потребна дополнителна институционална инволвираност, напротив потребен е нов акт 

кој ќе ги уреди надоместоците за службени патувања за стопанството, а особено приватниот 

сектор.  

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Донесени се посебни акти за државниот и приватниот сектор, а висината на дневниците за 

службени патувања се изразени во реални вредности, согласно стандардите на државите и 

реалните трошоци. 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање – 
упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Со правилно дефинирани износи/дневници за службени патувања ќе се постигне реалната 

вредност на патувањата, со што истите ќе бидат регуларно исплаќани од 

работоваците/компаниите без даночни оптеретувања.  

Имајќи предвид дека некои надоместоци се прениско поставени, со нивна корекција ќе се 

зголеми и нивото на задоволство кај вработените при упатување на службени патувања. 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации 

на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се 
адресира – упати – реши  ?   

Со правилно дефинирање и уредување на висината и начинот на оданочување на дневниците 

за службени патувања во стопанството ќе се постигне даночно олеснување на компаниите, а 

придобивка на Владата ќе биде што нема да се соочува со даночни прекривања, а компаниите 

ќе имаат интерес правилно и навремено да ги пресметаат и платат данокот по овој основ. 

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба 
да се насочиме? (главни цели) 

Главна цел е да се донесе посебен акт/уредба за стопанството/приватниот сектор, висината на 

дневниците за службени патувања да биде изразена во реални износи, а даночниот праг за 

однаочување да биде повисоко поставен, со цел да се олеснат даночните обврски на 

компаниите. 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


