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Врз основа на член 53 став 11 од Законот за даночна постапка („Службен весник на 
Република Македонија’’ бр. 13/06...105/09), министерот на финансии донесе 

 
 

ПРАВИЛНИК 
за видот на даночната пријава која во потполност или 

делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во
електронска форма и постапка за пренос 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 46/2006,118/2009 и 130/2010) 
 

 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на даночната пријава која во потполност или 
делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма 
како и постапката за пренос. 

Член 2 
По пат на пренос на податоци во електронска форма даночните обврзници може да 
поднесат даночни пријави за сите видови даноци и други јавни давачки за кои е 
обезбеден информационен систем за составување, праќање, примање, чување или 
друга обработка на електронски податоци, како и прилизи за кои е пропишана 
обрска да се поднесуваат со даночните пријави, барања со соодветни прилози за 
издавање на дозволи и одобренија пропишани со даночни закони, барања за 
доставување на податоци од даночната евиденција и други обрасци пропишани со 
законски и подзаконски акти. 

Член 3 
По пат на пренос на податоци во електронска форма до даночните обврзници се 
доставува известување за извршениот прием на даночните пријави, барање за 
корекција на искажани грешки во податоците во даночните пријави и други 
поднесоци од даночна евиденција во пропишана форма. 

Член 4 
(1) Постапката на пренос на податоци во електронска форма се однесува на 
начинот на доделување, управување и користење на кодот за идентификација, 
начинот и постапката на електронското работење и употреба на податоците во 
електронска форма,обезбедување на доверливоста, интегритетот и 
неотповикливоста на електронската информација и начинот на потпишување и 
верификување на електронските пораки. 

(2) Секое електронско примање и испраќање на податоците од член 2 и 3 на овој 
правилник се нарекува електронска порака. 
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Член 5 
Даночните обврзници за преносот на податоците во електронска форма 
поднесуваат барање за одобрување на код за идентификација до Управата за јавни 
приходи. 

Член 6 
(1) Кодот за единтификација е низа на податоци во електронски облик кои се 
поврзани со други податоци во електронски облик кои се користат за поединечен 
авторизиран пристап на даночниот обврзник кон информациониот систем за 
електронска достава на Управата за јавни приходи. 

(2) Кодот за идентификација кој го издава Управата за јавни приходи може да се 
менува, ажурира и поништува. 

(3) Кодот за идентификација може да се менува и поништува по службена должност 
и по барање на даночен обврзник. 

Член 7 
Барател на код за идентификација е лице овластено од даночен обврзник кој е во 
процес на регистриање да стане имател на код за идентификација, но кому сеуште 
не му е издаден кодот. 

Член 8 
(1) Регистрирањето на имател на код за идентификација започнува со пополнување 
на пропишан образец „Барање за одобрување на код за идентификација“ (БКИ) со 
кој поединечно се пријавуваат овластените лица за пристап кон системот и 
овластените и ополномоштените лица за електронско потпишување за даночниот 
обврзник. Барањето содржи податоци за лицето кое ќе биде имател на код за 
идентификација, податоци за даночниот обврзник, за видот на документите и 
пратките за кои се овластува имателот, потпис на одговорно лице и печат на 
даночниот обврзник. 

(2) Образецот „Барање  за одобрување на код за идентификација’ (БКИ) се користи 
и за промена на податоци за имателот на код за идентификација и за поништување 
на кодот по барање на даночниот обврзник. 

(3) Образецот „Барање  за одобрување на  код за идентификација’’ (БКИ) е составен 
дел на овој правилник. 

Член 9 
(1) На даночниот обврзник му се доставува „Потврда за доделен код за 
идентификација’’ (ПКИ) за секој имател на код. На имателот на кодот за 
идентификација овластено лице на Управата за јавни приходи лично му го 
доставува доделенит код за идентификација. 

(2)  Образецот „Потврда за доделен код за идентификација’’ (ПКИ) е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Имателот на кодот за идентификација го користи кодот при пристап во 
информациониот систем на Управата за јавни приходи. 
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Член 10 
(1) Имателот на кодот за идентификација ја користи Веб апликацијата на Управата 
за јавни приходи за електронско пополнување и достава на податоците од член 2 на 
овој правилник. 

(2) Како време на доставување на електронската порака во Управата за јавни 
приходи се смета времето на електронското потпишување и испраќање. 

Член 11 
(1) Управата за јавни приходи ги прима сите електронски пораки од имателите на 
код за идентификација кои се електронски потпишани. По приемот на електронската 
порака Управата за јавни приходи го известува имателот на кодот за 
идентификација за приемот на пораката. 

(2) Податоците од електронската порака се обработуваат во системот на Управата 
за јавни приходи по што со електронска порака се известува даночниот обврзник за 
статусот на податоците. 

Член 12 
Податоците испратени во електронски облик се употребуваат на идентичен начин 
како и податоците од ист вид поднесени во Управата за јавни приходи во хартиена 
форма. 

Член 13 
Системите и опремата кои ги употребува Управата за јавни приходи треба да 
обезбедат техничка сигурност која ќе гарантира максимална безбедност и 
доверливост на податоците. 

 

Член 14 
Електронските пратки кои даночниот обврзник ги испратил до Управата за јавни 
приходи не може да се повлечат. Податоците од електронските пратки може да се 
променат на начин определен во Законот за даночна постапка применлив за 
поподатоците доставени во хартиена форма. 

Член 15 
(1) Електронската порака се верификува со електронски потпис што представува 
кодот за идентификација и привремена лозинка од променлив низ на букви кои 
Управата за јавни приходи му ги доставува на имателот на кодот за идентификација 
овластен или ополномоштен за потпишување на електронската порака во моментот 
на потпишувањето. Со внесот на електронскиот потпис се идентификува имателот 
на кодот за идентификација и се потврдува автентичноста на потписникот. 

(2) Сигурноста на електронското потпишување на електронската порака се 
обезбедува од Управата за јавни приходи. 
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Член 16 
Информациониот систем на Управата за јавни приходи за пренос на податоци на 
електронски пораки врши верификација на имателот на кодот за идентификација 
при најава на системот и при електронското потпишување на електронските пораки. 

 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2006 
година. 

 

Бр. 10-10766/2                                                                                    Министер, 
3 април 2006 година                                                            м-р Никола Поповски, с.р
Скопје 

 
 
 

Одредби од Правилникот 
 за изменување и дополнување на Правилникот за  видот на 
даночната пријава која во потполност или делумно може да 
се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска 

форма и постапка за пренос што не се содржани во текстот на 
правилникот 

 
„Службен весник на Република Македонија" бр.118/2009 

 

Член 1 
Во правилникот за видот на даночната пријава која во потполност или делумно 
може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапка 
за пренос („Службен весник на Република Македонија” број.46/06) во член 8 во 
ставовите (1), (2) и (3) зборовите: “Барање за код за идентификација” се заменуваат 
со зборовите: “Барање за одобрување на код за идентификација”. 

Член 2 
Обрасците „Барање за код за идентификација” (БКИ) и „Потврда за доделен код за 
идентификација“ (ПКИ) се заменуваат со нови обрасци „Барање за одобрување на 
код за идентификација” (БКИ) и „Потврда за доделен код за идентификација“ (ПКИ) 
кои се дадени во прилог и се составен дел од овој правилник. 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  
(„Службен весник на Република Македонија”). 

 

Бр. 20-24432/6                                                                                    Министер, 
22 септември 2009 година                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р
Скопје 
 
 

Одредби од Правилникот 
 за изменување и дополнување на Правилникот за  видот на 
даночната пријава која во потполност или делумно може да 
се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска 

форма и постапка за пренос што не се содржани во текстот на 
правилникот 

 
„Службен весник на Република Македонија" бр.130/2010 

 

Член 1 
Обрасците „Барање за одобрување на код за идентификација” (БКИ) и „Потврда за 
доделен код за идентификација“ (ПКИ) се заменуваат со нови обрасци кои дадени 
во прилог и се составен дел од овој правилник. 

 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  
(„Службен весник на Република Македонија”). 

 

Бр. 20-31669/1                                                                                  Министер, 
23 септември 2010 година                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р
Скопје 
 
 

 


