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КОМЕНТАРИ ПО ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 
 
 

Член 1 и 2 од предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за 
регистрирање на готовински плаќања предвидуваат измени кои се во насока на 
прецизирање на издавањето на фискални сметки и тоа начин, време и содржина. 
Сметаме дека истите не се применливи во пракса  бидејќи на терен се случуваат 
ситуациии во кои доколку овие измени би се примениле, би имало единствено негативни 
ефекти. Имено, со секоја нарачка клиентот не врши плаќање за да се внесе евентуалниот 
курс односно начинот на плаќање може да се усложни во ситуација кога се случува 
клиентот да нема доволно средства на картичка, недоволно да има готовина, гостите кои 
се услужуваат да сакаат да платат на различен начин својот дел од сметката, да настанат 
технички проблеми со интернет врска кога се плаќа со картичка итн, и за ова време 
многу лесно може да изминат 15 минути, а сторно за исправка не е дозволено. 
Дополнително, не е укажано како ќе се постапува во ситуации кога плаќањето ќе биде  на 
фактура, начин кој како безготовински промет не подлежи на фискализација. Согласно 
предвидените измени нема, во пракса ќе се создадат негативни последици за 
компаниите со утврдени неправилности од страна на спроведен надзор, за кои пак во 
предлог законот се утврдени високи износи на глоби. 
  

Согласно посоченото негативно влијание од предложените измени и неможноста за 
нивна реална примена, предлагаме одржување на работна средба и/или спроведување на 
дополнителни консултации во рамки на кои заеднички ќе утврдиме решение кое ќе ги 
исполнува целите на предлагачот на законот, а истите ќе бидат во интерес на бизнис 
секторот и сите останати засегнати страни. 
  

Во врска со член 5 од предлог законот, сметаме дека став 6 од истиот член 
потребно е да се допрецизира во насока на тоа да сите единствено ја толкуваат 
одредбата дека во случај кога не е регистриран прометот или не е издадена фискална 
сметка при надзор, доколку се изрече забрана за вршење на дејноста да истата нема да се 
спроведе доколку се наплати казната од страна на субјектот на надзор.Моменталната 
формулација во одерени ситуации различно се толкува и остава простор кај 
извршителите на надзор за субјективно толкување.  
 
Проект – Партнерство за подобра бизнис регулатива  

 


