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ЗАКОН
за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на
даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување
Објавен во Службен весник на Република Македонија број.159/08 а во примена
од 22.12.08 година

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на
пресметаните неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки кои доспеале
за плаќање до 31 декември 2008 година (во понатамошниот текст: камати), и тоа:
1)персонален данок на доход;
2)данок на добивка;
3)данок на додадена вредност;
4)даноци на имот;
5)придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Член 2
(1)Право на отпишување на камати на обврски по основ на јавни давачки од членот 1
на овој закон (во натамошниот текст: обврски) се остварува врз основа на барање на
даночниот обврзник, односно обврзникот за пресметка и уплата на придонесите (во
натамошниот текст: подносител на барањето).
(2)Барањето од ставот 1 на овој член за јавните давачки од членот 1 на овој закон се
поднесува до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 јануари 2009 година.
(3)Кон барањето се поднесува документација со која се докажува дека се исполнети
пропишаните услови за отпишување на камати во согласност со овој закон.
(4)Формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација од
овој член поблиску го уредува Министерот за финансии.
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Член 3
(1)Право на отпис на камати остварува подносител на барањето доколку го
уплатил главниот долг по основ на обврските од членот 1 од овој закон и споредните
даночни давачки по основ на тие обврски освен камати, доспеани за плаќање до
денот на поднесување на барањето.
(2)Правото на отпис се однесува и на обврските за камата кои на 31 декември 2008
година се во постапка на одложено плаќање или во постапка на присилна наплата.
Во ваков случај, по поднесено барање од страна на подносителот, надлежниот орган
ја запира започнатата постапка и му овозможува на подносителот на барањето да го
оствари правото, доколку го исполни условот од ставот 1 на овој член.

Член 4
(1)На подносителот на барањето кој го исполнил условот од членот 3 од овој закон ќе
му се отпишат каматите по основ на обврските кои ги исполнил и тоа:
1)100% камата ако уплатата, во согласност со овој закон, ја извршил најдоцна до 30
април 2009 година;
2)75% камата ако уплатата, во согласност со овој закон, ја извршил во периодот од 1
мај 2009 година до 31 август 2009 година и
3)50% камата ако уплатата, во согласност со овој закон, ја извршил во периодот од 1
септември 2009 година до 31 декември 2009 година.

Член 5
(1)Право на отпис на камати се утврдува со решение од Управата за јавни приходи
во согласност со овој закон.
(2)Надлежниот орган води евиденција за остварување на правото во согласност со
овој закон и грижи за спроведувањето на овој закон.

Член 6
Прописите од членот 2 став 4 на овој закон министерот за финансии ќе ги донесе во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
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