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Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на 
данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за 
даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои 
настанале непосредно пред доставување на барањето. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
Врз основа на член 111-а став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 
187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСПЕАНОСТА НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОК КОГА 

ПОСТОЈАТ СЕРИОЗНИ СОМНЕВАЊА ВО ПРАВИЛНОСТА НА ДАНОЧНОТО 
РЕШЕНИЕ ИЛИ КОГА ДОСПЕАНОСТА ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК 

БИ ПРЕТСТАВУВАЛА НАРУШУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОСТОЕЊЕ ПОРАДИ 
ОБЈЕКТИВНИ ОКОЛНОСТИ КОИ НАСТАНАЛЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕД 

ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за 

продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во 
правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала 
нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред 
доставување на барањето. 
 

Член 2 
Барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни 

сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би 
претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале 
непосредно пред доставување на барањето се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 
формат. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, 
кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.23/16). 

 
 
 
 
 

  
 


