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Врз основа на член 55 од Законот за органите на државната управа (,,Службен весник на
Република Македонија,, број 58/2000 година и 44/2002), министерот за финансии донесува

Упатство
за единствениот начин на постапување при оданочувањето со
ДДВ на добрата и услугите кои ги увезуваат или набавуваат
НАТО-силите во Република Македонија
Важи од 14.02.2001 година

I. Вовед
1. Со ова упатство се пропишува единствениот начин на постапување при
оданочувањето со ДДВ на НАТО-силите на увозот и набавките во Република
Македонија.
II. Субјекти за кои се однесува ова упатство
1. Ова упатство е задолжително за вработените во Министерството за финансииУправа за јавни приходи.
III . Оданочување при увоз на добра
1. Увозот на добра наменети за НАТО-силите во Република Македонија е ослободен од
данокот на додадена вредност, согласно членот 27, став 1, точка 6 од Законот за
данокот на додадена вредност (,,Службен весник на Република Македонија,, број 44/99
.... 101/2006).
2. Доколку за потребите на НАТО - силите се врши увоз на добра од страна на увозник,
во тој случај во ЕЦД во редот 4 од рубриката 44 како корисник се назначуваат НАТО силите, увозот на добра ќе биде ослободен од ДДВ.
Во фактурата од увозникот на доброто кон корисникот на доброто НАТО-силите не се
пресметува ДДВ.
IV. Оданочување при набавки во земјата
1. За набавените добра и користените услуги од страна на НАТО-силите во Република
Македонија, регистрираните даночни обврзници за целите на ДДВ, во фактурите го
пресметуваат ДДВ и го должат според Законот. Според член 49 од Законот, НАТО-
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силите имаат право на враќање на платениот данок, со што се остварува индиректно
ослободување од ДДВ во Управата за јавни приходи - Дирекција во Скопје.
2. Со цел да им се овозможи на домашните претпријатија да можат да продаваат што
повеќе добра на НАТО -силите, се применува постапката на извозно царинење на
стоки без премин на царинскатa линија и без пресметување на ДДВ, а со издавање на
Сертификат од страна на НАТО-силите.
3. Целокупната процедура за враќање на данокот се остварува преку Штабот на НАТОсилите. Имено, националните контингенти документацијата за остварување на правото
на поврат треба да ја доставуваат до Штабот, кој ќе ги изготвува барањата за поврат
на ДДВ.
4. Доколку, некој од националните контингенти побара повратот да не оди преку Штабот,
постои можност сами да поднесат документи за поврат, доколку претходно добијат
официјална акредитација од Министерството за надворешни работи на Република
Македонија.
V .Посебна постапка при набавка на определени производи и услуги
1. Во согласност со Основниот договор меѓу Република Македонија и НАТО-силите и
техничкиот Анекс 2 на овој Договор, се предвидидува посебна постапка при набавка на
следните добра и услуги од НАТО-силите и тоа:
- прометот на вода, освен минерална вода и сода вода во готови пакувања за
потрошувачка;
- прометот на електрична енергија;
- прометот на нафтени деривати;
- прометот на греење;
-вршење на телекомуникациски услуги;
-изнајмување недвижен имот доколку истиот се користи за службени цели на НАТОсилите и
-вршење на аеродромски услуги.
1а.Во согласност со Меморандумот за разбирање (МЗР) помеѓу Врховната команда на
Здружените сили на Европа претставувана од НАТО Штабот Скопје и Министерството
за транспорт и врски на Република Македонија во однос на поправката на патните
системи во Земјата домаќин, предвидена е посебна процедура при набавка на
следните добра и услуги од страна на НАТО силите / НАТО Агенцијата за одржување и
снабдување (НАМСА) и тоа:
-сите работи, опрема, материјали и услуги кои се користат за изведување на
проектите предвидени со МЗР, вклучуваат особено:
-градежни услуги;
-градежни материјали ;
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-идејни и проектантски услуги;
-идејни и проектантски материјали ;
-контролни работи и услуги;
-инженерски услуги;
-транспортни услуги и
-административни услуги.
Посебните постапки при набавка на определени производи и услуги пропишани во
точките 2,3,4,5,6 и 8 од поглавје В од : ,,Упатството за единствениот начин на
постапување при оданочувањето со ДДВ на добрата и услугите кои ги увезуваат или
набавуваат НАТО-силите во Република Македонија,, , соодветно се применуваат и од
страна на даночните обврзници и НАТО силите/ НАМСА, при набавка од страна на
НАТО силите/ НАМСА на добрата и услуги наведени во точка 1а.
2. За овие набавки НАТО- силите преку овластено лице ќе издава Сертификат, со кој
се потврдува дека НАТО - силите се ослободени од ДДВ. Сертификатот ќе се издава
во два оригинални примероци, за секоја набавка и тоа еден за НАТО-силите, и еден за
компанијата-добавувач ( македонскиот даночен обврзник).
Овластените потписници на Сертификатот (најмногу двајца), претходно ќе ги
депонираат своите потписи во Министерството за финансии.
Сертификатот треба да ги содржи следните елементи :
-назив и адреса на издавачот на Сертификатот;
-број и датум на издавање на Сертификатот;
-број и датум на фактурата по која се врши набавката на доброто, односно користи
услугата;
-опис на прометот;
-назив и адреса на компанијата-добавувач, како и негов даночен број под кој е
регистриран за ДДВ;
-износ на надоместокот за извршениот промет без ДДВ;
-износ на пресметаниот ДДВ;
-вкупен износ на надоместокот за извршениот промет и ДДВ;
-клаузула : издавачот на Сертификатот потврдува дека наведените добра и услуги
се за потребите на НАТО-силите и
-потпис од овластените потписници на Сертификатот кои претодно ги депонирале
своите потписи во Министерството за финансии.
3. Даночните обврзници во своите фактури за прометот на добра и услуги, наведено во
точка 1 од ова поглавје, кон НАТО-силите го пресметуват данокот на додадена
вредност и истиот го искажуваат во фактурите.
Така изготвените фактури се доставуват на НАТО-силите кои се должни да издадат
Сертификат.
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За прометот искажан во секоја фактура, даночниот обврзник е должен да прибави
Сертификат од НАТО-силите.
4. Доколку Сертификатот е обезбеден во ист пресметковен период, во даночната
пријава за тој пресметковен период, даночните обврзници по тие фактури во поле 1
односно поле 3, го внесуваат нето износот на фактурата без ДДВ, а во поле 2 односно
поле 4, се внесува износот на пресметаниот ДДВ.
Истовремено во даночната пријава искажаниот ДДВ во полето 2 односно 4, се
искажува како данок за одбивање во полето 14 .
За овој промет, даночниот обврзник е должен на посебен лист во прилог кон ДДВ
пријавата да достави појаснување за износот истакнат во полето 14.
5. Доколку Сертификатот од Нато-силите не е обезбеден во истиот пресметковен
период во кој е издадена фактурата, тогаш даночниот обврзник во даночната пријава
за тој пресметковен период ги пополнува само полињата 1, 2, 3 и 4, што значи и по тие
фактури го плаќа пресметаниот ДДВ.
6. Доколку по овие фактури Сертификатот се обезбеди во наредните пресметковни
периоди, даночниот обврзник во даночната пријава во пресметковниот период во кој е
обезбеден Сертификатот, во полето 14 го искажува износот на ДДВ како износ за
одбивање кој бил пресметан по фактурите за кој се обезбедил Сертификатот.
За овој промет, даночниот обврзник е должен на посебен лист во прилог кон ДДВ
пријавата да достави појаснување за износот истакнат во полето 14.
7. Даночните ослободувања за добрата и услугите утврдени со поглавје В од ова
Упатство, ќе се применуваат и за регулирање на ДДВ за набавките извршени од
воведувањето на Законот - 1 април 2000 година.
Доколку даночниот обврзник за извршениот промет кон НАТО-силите во периодот од
воведувањето на ДДВ го платил данокот кој го должи за овој промет може да може да
го примени поглавје В од ова Упатство.
Доколку Сертификатот се обезбеди до денот на поднесувањето на годишната даночна
пријава за ДДВ, износот на платениот ДДВ за одбивање го искажува во поле 14 во
годишната даночна пријава.
Доколку Сертификатот се обезбеди по поднесување на годишната даночна пријава,
даночниот обврзник е должен да направи исправка на годишната даночна пријава.
8. Нато-силите по истекот на секој месец, должни се до Министерството за финансии,
да доставуваат копие од издадените Сертификати во претходниот месец.

Број 08-3316/1
14.02.2001година

Министер за финансии

Број 10-19456/1
12.06.2006 година
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