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Врз основа на член 6 став 3 и член 7 став 4 од Законот за враќање на дел од данокот на додадена
вредност на физичките лица („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.133/19)
министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И НАЧИНОТ НА
КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАТИВНИОТ СОФТВЕР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА
ПОДАТОЦИТЕ ОД ФИСКАЛНАТА СМЕТКА И МОБИЛНАТА ИЛИ ДЕСКТОП
АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТОРНИРАНАТА ФИСКАЛНА СМЕТКА
И СТОРНАТА СМЕТКА

(Службен весник на РСМ бр. 195 од 24.09.2019 година)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките карактеристики и начинот на користење на
апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп
апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка.
Член 2
Апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка (во натамошниот
текст: апликативниот софтвер) е изготвен во мобилна верзија, десктоп верзија, киоск верзија и
апликација за Управата за јавни приходи за рачно внесување на сметки.
Мобилната верзија на апликативниот софтвер е наменетa да работи на мобилни уреди со
оперативните системи ,,Android 4.4’’ и понапредна верзија и ,,iOS 10’’ и понапредна верзија.
Десктоп верзијата за апликативниот софтвер е наменета за оперативниот систем ,,Windows 7’’ и
понапредна верзија и се користи заедно со надворешен уред бар-код читач.
Киоск верзијата на апликативниот софтвер е наменета за оперативниот систем ,,Linux Ubuntu 16.04’’
и понапредна верзија.
Апликацијата за Управата за јавни приходи за рачно внесување на сметки која се користи за сметки
кои се оштетени и неможе да се скенираат е наменета за оперативниот систем ,,Windows 7’’ и
понапредна верзија.
За користење на апликативниот софтвер потребна е интернет врска.
Член 3
Мобилната верзија на апликативниот софтвер се презема од ,,Google Play Store’’ и ,,Apple App Store’’.
Десктоп верзијата на апликативниот софтвер се презема од официјалната интернет страна на
Управата за јавни приходи.
Член 4
Апликативниот софтвер во зависност од видот на корисникот има два мода на работа:
- мод за физички лица за пријавување на фискални сметки за враќање на дел од данокот на
додадена вредност, односно мод за враќање на данокот и
- мод за издавачи на фискални и сторни сметки за пријавување на сторнирани фискални сметки и
сторни сметки.
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Член 5
Најавувањето на апликативниот софтвер се врши со внесување на корисничко име и лозинка од
профилот на системот за електронска пресметка за приход и данок (Е-ППД) или кориснички број
доделен од системот на Управата за јавни приходи, како и четири цифрен личен идентификациски
број - ПИН број кој корисникот го внесува по слободен избор на четири цифри.
Член 6
По најавувањето, се врши автоматска проверка на корисничкиот број во системот за електронска
пресметка за приход и данок (Е-ППД) на Управата за јавни приходи по што автоматски се активира мод
за враќање на данокот.
По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку доделениот кориснички број е регистриран во
системот на Управата за јавни приходи за овластено лице на издавач на фискални и сторни сметки,
корисникот може да избере помеѓу двата мода за работа од членот 4 од овој правилник преку
активирање на едно од копчињата.
Член 7
По најавата на апликативниот софтвер корисникот може да ги врши следниве операции:
- скенирање на сметки;
- увид во извештаи за скенираните сметки за одреден датум и
- увид во профилни податоци.
Изборот се врши со активација на соодветното копче за секоја операција, односно со избор на
следните копчиња ,,Скенирај”, ,,Извештаи” или ,,Профил”.
Член 8
Скенирањето на сметки за двата мода на работа од член 4 од овој правилник се врши на копчето
„Скенирај” со што се активира камерата од мобилниот уред, односно бар-код читачот на десктоп
верзијата и се скенира баркодот од фискалната или сторната сметка.
Во зависност од изборот на мод за работа согласно член 6 став 2 од овој правилник, на екранот се
појавуваат следните наслови:
- скенирање на сметки за враќање на ддв и
- скенирање на сметки за поништување.
Со скенирањето се преземаат криптираните податоци содржани во 2D бар кодот од фискалната или
сторната сметка и истите се зачувуваат во системот на Управата за јавни приходи.
Член 9
Во модот за физички лица од член 4 алинеја 1 од овој правилник, системот ги испраќа следните
пораки:
1. доколку скенирањето на фискалната сметка со цел за враќање на данокот е успешно, на екранот
се појавува порака „Успешно скенирана сметка” како и податоци за:
- назив на компанијата која ја издала фискалната сметка;
-датум и час на издавање на фискалната сметка и
-евидентиран промет од фискалната сметка;
2. при повторно скенирање на фискална сметка која е претходно веќе поднесена до системот на
Управата за јавни приходи од страна на ист корисник се појавува следната порака: „Веќе сте ја
скенирале сметката”;
3. доколку испратената фискална сметка е веќе пријавена и зачувана во системот од друг корисник
се јавува следната порака: „Сметката веќе е поднесена!“;
4. доколку при скенирањето настане грешка се појавува порака со грешка;
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5. доколку се скенира фискална сметка чиј датум на издавање не соодветствува со член 6 став (2) од
Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица или по истек на рокот
за пријавување на податоците од фискалната сметка се јавува пораката: „Датумот на сметката не е во
валиден период“;
6. доколку се скенира фискална сметка чиј вкупен промет надминува 30.000 денари се јавува
пораката: „Сметката е над дозволениот промет!“.
Член 10
Во модот за издавачи на фискални и сторни сметки од член 4 алинеја 2 од овој правилник, системот
ги праќа следните пораки:
1. доколку скенирањето на фискалната сметка за која е издадена сторна сметка и сторната сметка е
успешно, на екранот се појавува порака „Успешно скенирана сметка”, како и податоци за:
- назив на компанијата која ја издала сметката;
- датум и час на издавање на сметката и
- евидентиран промет од сметката;
2. при повторно скенирање на фискална сметка за која е издадена сторна сметка или сторна сметка
која е претходно веќе поднесена до системот на Управата за јавни приходи од страна на истиот издавач
се појавува пораката: „Сметката веќе е поднесена”;
3. при скенирање на фискална сметка од лице кое не ја издало фискалната сметка се појавува
пораката: „Фискалната сметка не е издадена од вас!”;
4. доколку при скенирањето настане грешка се појавува порака со грешка.
Член 11
Со избор на копчето ,,Извештаи” за двата мода за работа на екранот се прикажува преглед на
скенирани сметки за тековниот ден.
Прегледот на скенирани сметки ги содржи истите податоци за секоја поединечна сметка кои се
наведени во членот 9 став 1 и членот 10 точка 1 од овој правилник.
Во делот ,,Извештаи” со избор на копчето ,,Прикажи повеќе“, корисникот може да изврши увид во
листата на скенирани сметки за одбраниот датум по избор на корисникот.
Во модот за работа за издавачите на фискални и сторни сметки, во делот ,,Извештаи” износот на
поништените фискални сметки е изразен со негативна вредност.
Член 12
Со избор на копчето „Профил” на екранот се прикажуваат следните податоци:
- име и презиме;
- кориснички број;
- е-пошта;
- трансакциска сметка;
- тип на баркод скенер и
- верзија на апликацијата.
Доколку корисникот нема внесено трансакциска сметка, на екранот се појавува порака „За да може
да се изврши исплата на паричните средства од данокот за враќање треба да ја внесете вашата
трансакциска сметка” како и полиња за внес на трансакциска сметка и поле за внес на лозинката од
член 5 на овој правилник.
Внесот на трансакциската сметка и лозинката се потврдува со избирање на копче „Зачувај”.
Во делот „Профил”, за одјава на корисникот од апликативниот софтвер, се избира копче ,,Одјава”.
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Член 13
Овoj правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

Бр. 20-8250/2
20 септември 2019 годинa
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.
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