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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: 

 

Уредување на даночниот третман на кусоците во 
трговијата на мало и големо 

 

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

Сектор - Трговија    

 

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) 

 

Секојдневното работење во трговијата на мало и големо во себе вклучува опслужување на 

илјадници потрошувачи, што во себе го вклучува и ризикот од настанување на кражби во 

работењето, од страна на нечесни клиенти-купувачи.  

Продажните објекти вложуваат големи средства во насока на спречување на ваквите 

настани, и тоа: физичко обезбедување во малопродажните објекти, електронско обезбедување, 

набљудување/мониторинг во објектите и поставување на лабели/етикети за кражби на артиклите, 

и други видови на обезбедување. Согласно добиените податоци, во просек, трошоците кои 

големите ланци на маркети во мало и големо продажбата ги прават по основ на обезбедување, 

достигнуваат милионски износи, и надминуваат 0,2% од вкупниот промет, или во просек, овие 

субјекти во насока на намалување на овие ризици, годишно вложуваат износи од најмалку 

6.000.000,00 денари. 

И покрај наведените превентивни и безбедносни мерки кои се преземаат на секојдневна 

основа, невозможна е максимална заштита и сведување на кусоците од кражбите на нула. Со 

оглед на невозможноста во најголемиот број на ситуациите да се идентификува сторителот и 



 

 

 

 

 

 

 

 

моментот на сторување на делото, како и околноста дека истите се случуваат секојдневно, ваквите 

настани не се пријавуваат кај надлежните државни органи и не постојат соодветни докази од 

надлежните органи за настанатите кражби, односно не може да се обезбеди соодветна 

документација (полициски записник) за да кусоците во тие ситуации бидат ослободени од 

даночни оптоварувања. Кусоците вообичаено се констатираат и се евидентираат во деловните 

книги на правните лица врз основа  на извршени пописи од пописна комисија, и истите се вршат 

согласно Правилникот за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување 

на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, (Службен весник на Република 

Македонија бр.107/2011).Имено, пописните листи се потпишуваат од сите членови на пописната 

комисија, одговорно лице на маркетот (раководителот) и други вработени во маркетот, при што 

содржината на пописот е официјална, и како таква е евидентирана во финансиските извештаи 

(завршните пресметки) на друштвата. 

И покрај наведеното, во даночниот систем во Република Македонија во моментов, 
кусоците настанати во тековното работење во мало и големо продажбата по основ на кражби 
имаат даночен третман на непризнаен расход за даночни цели, и истите износи подлежат на 
плаќање на данокот на добивка, данокот на додадена вредност, но и се третираат како скриена 
добивка на сопствениците. Според последниот став заземен од страна на Управата за јавни 
приходи,овие износи подлежат на плаќање на персонален данок на доход за сопствениците, иако 
тоа на никаков начин не произлегува од одредбите на Законот за персонален данок на доход на 
кои се повикуваат инспекциските служби на Управата за јавни приходи (член 3 став 1 точка 1 и 
став 2 од Законот за персонален данок на доход), бидејќи во никој случај кусокот не е лично 
примање остварено во пари, хартии од вредност, во натура, или во некој друг вид. 

 

Третирањето на посочените ситуации како скриени исплати на добивка упатуваат на тоа 

дека има настани кои можат да се припишат на сопствениците или менаџерите на продажните 

објекти, односно крајна цел на овие настани е лично примање, иако во секојдневното работење и 

покрај сите преземени мерки на физичко, електронско обезбедување и набљудување на 

малопродажните објекти, невозможна е максимална заштита и сведување на кусоците од кражби 

на нула. Во овие случаи, и покрај тоа што се трпи штета од настанатите кражби, неоправдано е 

субјектите дополнително да трпат негативни последици, така што овие износи се сметаат за 

непризнаени расходи, и тие дополнително се оптоварени со плаќање на даночни обврски за тие 

износи. 

 Посоченото особено се однесува на определувањето на обврска за плаќање на 

персонален данок на доход – со оглед дека станува збор за загуби кои и покрај сите мерки кои се 

преземаат невозможно е да се спречат во целост, не е оправдано и е економски неподносливо 

овој трошок да падне на товар на сопствениците. Ова особено што според законските прописи, 

обврзник на данокот на доход е физичко лице резидент на Република Македонија за доходот што 

го остварува во земјата и во странство, додека во конкретните ситуации не станува збор за 

остварен доход на сопствениците, туку за претпоставени приходи, кои се базираат на фактот дека 



 

 

 

 

 

 

 

 

не може да се идентификува лицето кое ги присвоило производите, па не може да се претпостави 

дека станува збор за скриени исплати на добивка, како приход на сопственикот. 

 

 

На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) негативно влијае врз конкурентноста, 

работењето и правната усогласеност на компаниите?  

 

 Идентификуваниот проблем придонесува кон паѓање на нивото на конкурентноста на 

компаниите кои имаат најголеми загуби од  вложување големи средства во насока на спречување 

на ваквите настани –физичко обезбедување во мало и големо продажните објекти, електронско 

обезбедување, набљудување/мониторинг во објектите, како и поставување на лабели/етикети за 

кражби на артиклите, и други видови на обезбедување од една страна, и загубите од нанесената 

материјална штета од настанатите кражби, и сметањето на овие износи како непризнаени расходи 

со следствено плаќање на даночни обврски за тие износи од друга страна. 

 

 

На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) и 

каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

 

 Идентификуваниот проблем создава ситуација во која се оштетуваат субјектите чија 

основна дејност е трговија на мало. Поради претрпената материјална штета, и фактот што 

кусоците настанати во тековното работење во малопродажбата по основ на кражби имаат 

даночен третман на непризнаен расход за даночни цели, и истите износи подлежат на плаќање на 

данокот на добивка, данокот на додадена вредност, но и се третираат како скриена добивка на 

сопствениците, за компаниите им се скратува можноста да се зголемат во пазарот. 

 Овој проблем се јавува во областа на трговијата на мало и големо, и согласно добиените 

податоци од компаниите членки, кои се големи ланци на маркети, произлегува дека во просек, во 

изминатите три години, кусоците на годишна основа, се утврдени во распон од 0,2% до 1,0% од 

вкупниот промет. 

 

 

Кои се важечките закони, подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го регулираат 

ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

 

 Релевантни закони и подзаконски акти кои го регулираат идентификуваниот ПИРН  се 

следните: 

 -Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2014, 

129/2015, 23/2016 и 190/2016), 

 - Правилникот за нормираните износи на кусок, кало, растур, крш и расипување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 174.2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 

проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

 

 Директно вклучени институции во регулирање на овој проблем се Владата на РМ, 

Министерство за финансии, Управата за јавни приходи и Министерството за економија. 

 

 

Како овој проблем е регулиран во други држави? 

 

----------- 

 

 

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 предложеното прецизирање на овие одредби би се постигнале следните цели: 

- унифицирана примена на Законот; 

- избегнување на даночните обврзници и овластените лица да се конфронтираат и 

различно да толкуваат и применуваат иста одредба; 

- ќе се избегне волунтаризмот и непрофесионалното однесување и 

- ќе се создадат услови за еднаков третман на даночните обврзници. 

 Успешно решавање на наведениот проблем има огромно влијание во успехот и развојот 

на компаниите чија основна дејност е трговија на мало и големо, односно ќе се овозможи реално 

оданочување на компаниите во овој сектор, би се зголемило конкурентноста на тие компании на 

пазарот, и би се подобрила бизнис климата во државата. 

 Така, преку надминување на идентификуваниот проблем ќе се овозможи надминување на 

проблемите на компаниите во однос на неоправдано оданочување, ќе се зголеми правната 

сигурност за изготвување на план за сопствен развој и квалитетни услуги. 

 

Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки на Државата, доколку 

ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) успешно се адресира – упати – реши  ?   

 

 Успешно решавање на наведениот проблем има огромно влијание во успехот и развојот 

на компаниите чија основна дејност е трговија на мало и големо. Со развојот на овие компании, и 

зголемување на нивната моќ во пазарот може да се дојде до проширување на истите, а со тоа се 

придонесува за отворање на нови работни места.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба да се 

насочиме? (главни цели) 

 

Поради наведеното, се предлага овој вид на трошок да добие третман на даночно 

признаен расход, во нормирана рамка, на начин што би се спречиле можни злоупотреби. Се 

предлага како непризнаен даночен расход за даночни цели да не се сметаат износите на 

кусоците во малопродажбата утврдени со попис, а кои се предизвикани од секојдневни 

кражби, во висина од 0,5-1,0% од остварениот промет во пресметковниот период, по вид на 

трговска стока. 

 Согласно наведеното, се предлагаат следните измени во законските прописи: 

- Во член 9 став 1 точка 7 од Законот за данок на добивка („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 112/2014, 129/2015, 23/2016 и 190/2016), зборовите„и 

кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар, или други 

природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице“да се 

бришат. 

 

- Во член 9 став 1 точката 16 од Законот за данок на добивка да се измени и да гласи: 

„16) кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други 
природни непогоди, кои не се на трошок на платата на одговорното лице, а кои се 
поголеми од нормираниот кусок, и трошоците на кало, растур, крш и расипување 
над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не 
се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила“. 

 

- Во членот 9 од Законот за данок на добивка, ставот 2 да се измени и да гласи: 

  „Нормираните износи на кусок, кало, растур, крш и расипување на стоки и 

 одделнипроизводиутврденизасекојасоодветнагранказаданочницелигипропишуваминис

 теротзафинансии“. 

 

- Правилникот за нормираните износи на кусок, кало, растур, крш и расипување 

(„Службен весник на Република Македонија“бр. 174.2014), да биде дополнет, така што 

во насловот, во членот 1 и во членот 2 став 1 по зборовите „износи на“, да се додадат 

зборовите „кусок“, а во членот 2 по ставот 6 да се додаде нов став 7 кој ќе гласи: 

 „Нормираните износи на кусоци во малопродажбата на трговска стока, предизвикани 

 од секојдневни кражби, се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник“. 

 

Истовремено, со оглед дека во моментот се спроведуваат постапки за утврдување и 



 

 

 

 

 

 

 

 

наплата на даноци по овие основи, Ве замолуваме да биде земена предвид околноста дека е 

покрената иницијатива за уредување на ова прашање, и согласно член 111-а одЗаконот за 

даночната постапка(„Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006; 88/2008; 159/2008; 

105/2009; 133/2009; 145/2010; 171/2010; 53/2011; 39/2012; 84/2012; 187/2013; 15/2015; 97/2015; 

129/2015; 154/2015 и 23/2016) да биде одложена постапката на донесување на Решенијата, до 

разјаснување на правната нејаснотија. 

 Истовремено, предлагаме до Претседателот на Собранието на Република Македонија да 

биде поднесено барање за давање на автентично толкување на следните членови од Законот за 

персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993; 3/1994; 

70/1994; 71/1996; 28/1997; 8/2001; 50/2001; 52/2001; 2/2002; 44/2002; 96/2004; 120/2005; 52/2006; 

139/2006; 6/2007; 160/2007; 159/2008; 20/2009; 139/2009; 171/2010; 135/2011; 166/2012; 187/2013; 

13/2014; 116/2015; 129/2015; 199/2015 и 23/2016) -член 3 став 1 точка 1 и став 2, член 14 и член 

14-А, во насока на разјаснување на правната нејаснотија дали кусоците во работењето, настанати 

како резултат на секојдневни кражби, може да се сметаат за скриени и претпоставени приходи 

на основачите на маркетите. 

 


