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Основен принцип за ефикасно собирање на даночните приходи е доброволното 
пријавување и плаќање на даночните обврски во законските рокови.

ШТО ДОБИВАМЕ СО НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ?

• Нема дополнително оптоварување на даночниот обврзник со камата за 
задоцнето плаќање

• Нема дополнителни административни постапки кои ги спроведува УЈП
• Навремено собирање на даночните приходи и користење на буџетските 

средства за општо добро на сите граѓани

 Ако плаќањето на даночната обврска во целост во законскиот рок може да 
доведе до нарушување на Вашето деловното работење или Ви претставува 
значително оптоварување, покажете ја својата определба за законско и 
доброволно исполнување на даночната обврска со користење на можноста за 
одложено плаќање на даночен долг!

 

ШТО ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ?

• Плаќање на долгот во еднакви месечни рати – од најмалку две до најмногу 36 
рати

• Минимален износ на една месечна рата 30,000 денари за правно лице, 
односно 5,000 денари за физичко лице или

• Еднократно одлагање на плаќањето на долгот за најмногу шест месеци
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КАКВО ОЛЕСНУВАЊЕ ВИ ОВОЗМОЖУВА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА 
ДАНОЧЕН ДОЛГ?

• УЈП нема да спроведува присилна наплата со зголемување на долгот со 
трошоци за присилната наплата 

• УЈП ќе ја прекине започната присилна наплата
• Повратот на одобрено даночно побарување не е условен со уплата на 

недоспеаните месечни рати, односно со уплата на долгот за кој е одобрено 
еднократно одлагање

• УЈП може да го избрише залогот воспоставен во постапка за присилна наплата 
на долгот, доколку се поминати најмалку 90 дена од правосилноста на 
Решението за одложено плаќање.

КОЕ ЛИЦЕ И ЗА КОЈ ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?

УЈП ќе одобри одлагање на плаќањето на даночниот долг:
• на лице кое е даночен обврзник според даночните прописи или е даночен 

гарант утврден со решение на УЈП
• за даночен долг на правно лице поголем од 60,000 денари, односно за 

даночен долг на физичко лице поголем од 10,000 денари
• за даночен долг утврден со поднесена даночна пријава и за даночен долг 

утврден со даночно решение на УЈП
• при незапочната постапка за наплата на долгот од страна на УЈП и во тек на 

започната постапка за присилна наплата на долгот.

УЈП нема да одобри одлагање на плаќањето на долгот:
• на даночен обврзник кој е во стечај или ликвидација или во постапка на 

службено бришење поведена од страна на ЦРРСМ.
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ЗА КОЈ ВИД НА ДАНОЧЕН ДОЛГ МОЖЕ ДА КОРИСТИТЕ ОДЛОЖЕНО 
ПЛАЌАЊЕ?

УЈП ќе одобри одлагање на плаќањето на даночниот долг за секој вид на долг, 
освен за:
• даночни обврски за кои со закон е предвидено редовно плаќање преку 

месечни аконтации
• неплатена еднократна такса за присилна наплата (при започната постапка за 

присилна наплата на долгот)
• долг за други јавни давачки кои ги утврдува и/или наплаќа УЈП (глоби, судски 

такси и др.)
• истиот долг за кој претходно било одобрено одложено плаќање и УЈП го 

укинала одлагањето заради неисполнување на обврската.

УЈП ќе одобри одлагање на плаќањето и за:
• неплатени месечни пресметки за интегрирана наплата (бруто плата), во случај 

кога должникот има акумулиран долг од најмалку 12 неплатени месечни 
пресметки.

КАКО МОЖЕ ДА ПОБАРАТЕ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ?

• Поднесете Барање за одложено плаќање на пропишан образец УЈП-ПН-З.2-28, 
со целосно пополнети податоци

• Во Барањето внесете писмено образложение на причините поради кои го 
поднесувате Барањето (од аспект на тоа дека извршувањето на даночните 
обврски би го нарушило процесот на деловно работење, односно Ви 
претставува значително оптоварување, давајќи и образложение за концептот 
за обезбедување на плаќање на долгот)

Кон Барањето приложете докази за:
• платена административна такса
• поткрепа на даденото образложение на причините заради кои барате 

одложено плаќање
• понудената гаранција за обезбедување на плаќањето на долгот
• други потребни докази.
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 Доказ за платена административна такса во износ од 250 денари за решение 
и 50 денари за барање може да биде налог за плаќање ПП50 или трансакциски 
код од системот eNAPSYS.

 Други потребни докази кон Барањето се: овластување (полномошно) дадено на 
адвокат и други докази, во зависност од конкретниот случај.
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ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ Е УСЛОВЕНО СО ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊЕТО

 Квалитетното обезбедување на плаќањето обезбедува заштита на 
даночните приходи од загуби, односно обезбедува целосна наплата на 
даночниот долг и каматата која законски следува после доспеаноста на 
данокот. 



Прифатлива гаранција за обезбедување, според вид и карактеристики на 
имотот, може да биде:
• неотповиклива банкарска гаранција
• залог од прв ред на акции издадени од друштво резидент на РСМ, кои 

котираат на МБХВ и се од топ десет издавачи
• хипотека од прв ред на објект: стан, куќа, деловен простор, магацински 

простор и сл., заедно со земјиштето под објектот доколку е приватизирано
• хипотека од прв ред на: градежно земјиште и земјоделско земјиште
• залог од прв ред на патнички и товарни моторни возила и други возила на 

моторен погон, машини и транспортни средства од типот на вилушкари, 
багери, скипови, трактори и др.

Како гаранција за обезбедување може да понудите еден или повеќе видови и 
ставки на имот.
Како гаранција за обезбедување може да понудите имот на друго лице.

 Кај имот од друго лице, УЈП нема да склучи договор за залог со другото 
лице-даночен гарант. УЈП ќе прифати нотарски заверена изјава од другото 
лице-даночен гарант дека го презема долгот и со својот имот гарантира за 
плаќањето на долгот.

Како гаранција за обезбедување на одложеното плаќање може да го понудите 
и имотот на кој УЈП веќе има запишано законско заложно право во постапка за 
присилна наплата на долгот за кој се однесува Барањето, под услов:
• УЈП да има заложно право од прв ред и 
• да не е започнато впаричување на имотот во постапката за присилна наплата.

Кон барањето приложете докази за понудената гаранција за обезбедување:
• доказ за сопственост - извод од јавните книги (имотен лист, сообраќајна 

дозвола, фактура, нотарски акт, извод од ЦДХВ за акции, други докази за 
сопственост)

• запишани товари од страна на други доверители - доказ од заложниот 
регистар во ЦРРСМ (за движни предмети) или ЦДХВ (за акции).
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 Заради полесна постапка и помали трошоци, кон Барањето не треба да 
поднесувате Извештај за проценетата пазарна вредност на понудениот 
имот утврдена од овластен проценител. Процената на вредноста на имот 
ја врши УЈП преку овластени службени лица. По исклучок, во понатамошната 
постапка УЈП може да побара да поднесете ваков Извештај само во определени 
случаи.

Вредноста на понудената банкарска гаранција не може да биде помала од 75% 
од износот на долгот, а вредноста на друга понудена гаранција не може да биде 
помала од 100% од износот на долгот.

 УЈП не мора да ја прифати понудената гаранција, во целост или делумно. УЈП 
врши избор на прифатлива гаранција од аспект на можност за впаричување 
на имотот и сразмерноста на вредноста на имотот и износот на долгот.
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ШТО ОЦЕНУВА УЈП  ПРИ ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?

УЈП ја оценува редовноста на даночниот обврзник. Одлагањето на плаќањето 
е основано доколку даночниот обврзник во моментот на одобрувањето на 
Барањето нема неисполнети доспеани даночни обврски, освен плаќањато 
на даночниот долг за кој се однесува Барањето, што значи дека даночниот 
обврзник:
• ги поднел даночните пријави по сите основи за кои е поминат рокот за 

доброволно пријавување
• ги платил доспените даночни обврски по сите основи и другите доспеани 

обврски за чија наплата е надлежна УЈП за кои е поминат рокот за доброволно 
плаќање, освен даночниот долг за кој се однесува Барањето.

УЈП го зема во предвид образложението на даночниот обврзник за 
нарушување на процесот на деловно работење.

 Докажувањето на основаноста на Барањето е товар на даночниот обврзник, 
кој поднесува документирани докази за поткрепа на даденото образложение 
на причините заради кои го поднесува Барањето.

 Со цел да се намали административниот товар, не е задолжително 
доставување на докази за поткрепа на причините за Барањето, за долг до 
300,000 денари кај правно лице, односно до 60,000 денари кај физичко лице.

Во другите случаи, потребни докази за поткрепа на причините за Барањето се 
документирани докази кои овозможуваат:
• приказ на економска состојба - вкупен износ на долгови и побарувања на 

даночниот обврзник-правно лице
• приказ на просечните приходи и расходи на месечно ниво, во последното 

тримесечје и во последната календарска година, според деловните книги и 
евиденции на даночниот обврзник-правно лице (заклучен лист и др.)

• опис на статусот на ликвидност, односно платежна способност на даночниот 
обврзник, со доказ - документ издаден од банка или од МКБ за промет и 
блокада на неговите трансакциски сметки
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• докази за оданочен доход, извори на доход (плата и други извори), како и 
кредити и други отплати на долгови на даночниот обврзник-физичко лице

• склучени деловни договори
• други докази кои обезбедуваат приказ на економската и финансиската 

состојба на даночниот обврзник.



КАКО УЈП ГО ОПРЕДЕЛУВА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОДЛОЖЕНОТО 
ПЛАЌАЊЕ? 

УЈП го определува максималниот број на месечните рати или периодот 
на еднократно одлагање во зависност од видот и проценетата вредност на 
гаранцијата и износот на долгот.
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Вид на гаранција Проценета вредност Број на месечни 
рати

Градежен објект

најмалку 110% од износот на долгот 25-36

100%-110% од износот на долгот 13-24

најмалку 100% од износот на долгот 2–12

Градежно и земјоделско 
земјиште

најмалку 120% од износот на долгот 25-36

100%-120% од износот на долгот 13-24

најмалку 100% од износот на долгот 2–12

Патничко моторно возило и 
друго возило на моторен погон

најмалку 100% од износот на долгот и 
обезбедена полиса за осигурување 13–24

најмалку 100% од износот на долгот 2–12

Машини и транспортни 
средства

најмалку 100% од износот на долгот и 
обезбедена полиса за осигурување 13–24

најмалку 100% од износот на долгот 2– 2

Други движни предмети најмалку 100% од износот на долгот 2–12

Хартии од вредност најмалку 100% од износот на долгот 2–12

Банкарска гаранција
75% -100% од износот на долгот 2-3

најмалку 100% од износот на долгот 4–36

Вид на гаранција Проценета вредност Период на еднократно 
одлагање

Градежен објект, градежно и 
земјоделско земјиште

најмалку 120% од износот на долгот 4-6 месеци

најмалку 110% од износот на долгот 1-3 месеци

Сите видови движни предмети 
и хартии од вредност

најмалку 130% од износот на долгот 3-6 месеци

најмалку 120% од износот на долгот 1-2 месеци

Банкарска гаранција најмалку 105% од износот на долгот 1-6 месеци



КОИ СЕ ОБВРСКИТЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПО ОДОБРУВАЊЕ НА 
ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ?

 Одложеното плаќање на даночниот долг не смее да биде спротивно на јавниот 
интерес и да носи ризици за наплатата на даночниот приход.  
Затоа, одложено плаќање се одобрува под точно определени услови. 

Условите од решението на УЈП за одлагање на плаќањето на даночниот долг 
се обврзувачки за даночниот обврзник:
• износ и рок на плаќање на секоја месечна рата
• плаќање на долгот и каматата во целост на утврдениот краен датум од 

периодот за еднократно одлагање на плаќањето
• плаќање на камата за времетраење на одложеното плаќање.

 При две доспеани неплатени рати, како и во случај на последна доспеана 
неплатена месечна рата или неплатен долг по истекот на периодот на 
еднократно одлагање, УЈП ќе го наплати остатокот од долгот и каматата со 
впаричување на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на долгот и/или 
во постапка за присилна наплата.
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Каматата пресметана од доспеаноста на долгот до датумот на уплата на 
секоја месечна рата, односно до датумот на уплата после еднократното 
одлагање, УЈП ја засметува во секоја месечна рата, односно во вкупниот 
износ за уплата по истекот на периодот на еднократно одлагање.  
Пример за пресметана камата за времетраење на одложеното плаќање:
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Бр. на  
месечни рати

Износ на  
месечна

рата

Вкупна 
камата

Бр. на 
месечни рати

Износ на  
месечна

рата

Вкупна 
камата

3 2,044,800 134,400 4 1,540,500 162,000

5 1,237,872 189,360 6 1,034,298 205,788

7 892,078 244,543 8 784,003 272,025

9 699,956 299,600 10 632,706 327,060

11 577,691 354,600 12 531,850 382,200

13 493,033 409,431 14 459,768 436,757

15 430,936 464,040 16 405,713 491,400

17 383,454 518,718 18 363,672 546,100

19 345,976 573,537 20 330,047 600,930

21 315,638 628,371 22 302,535 655,773

23 290,575 683,217 24 279,613 710,700

25 269,520 738,000 26 260,206 765,346

27 251,580 792,667 28 243,572 820,029

29 236,116 847,366 30 229,158 874,740

31 222,650 902,148 32 216,548 929,531

33 210,817 956,945 34 205,422 984,335

35 200,336 1,011,754 36 195,533 1,039,200

Еднократно одлагање почнувајќи од 10/03/гггг

Oдлагање за Вкупна камата Oдлагање за Вкупна камата

1 месец 135,000 2 месеци 189,000

3 месеци 244,800 4 месеци 298,800

5 месеци 354,600 6 месеци 410,400

Износ на главен долг: 6,000,000 денари
Доспеаност на главниот долг: 25.01.гггг
Каматна стапка: 0,03% дневно
Доспеаност на месечната рата: 10-ти во месецот, почнувајќи од 10.03.гггг



ДРУГИ ОЛЕСНУВАЊА ВО ТЕКОТ НА ОДЛОЖЕНОТО ПЛАЌАЊЕ

За времетраење на одложеното плаќање, даночниот обврзник кој ги платил 
доспените месечни рати и нема други доспени даночни обврски, има и други 
можности за олеснување на плаќањето на даночниот долг.

• Промена на бројот на преостанати рати, која е условена со нова или 
дополнителна гаранција за обезбедување на плаќањето, врз основа на 
поднесено Барање за промена на бројот на преостанати рати кај одложено 
плаќање на даночен долг на пропишан образец УЈП-ПН-З.2-27 и со 
приложување само на:
 - писмено образложение на причините поради кои го поднесувате Барањето, 

со докази за поткрепа
 - докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

 Вкупниот број на месечни рати (платени и новоопределен број на 
преостанати рати) не може да надмине 36 месечни рати.

• Замена на гаранција по вид, врз основа на поднесено Барање за замена 
на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночен долг на пропишан 
образец УЈП-ПН-З.2-29 со:
 - писмено образложение на причините поради кои го поднесувате Барањето, 

со докази за поткрепа
 - докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

УЈП ќе ја одобри замената на гаранцијата по вид доколку:
 - е исплатена 1/3 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
 - новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето e од повисок ранг 

од иницијално прифатената гаранција, односно: иницијалната гаранција 
во вид на движни предмети или хартии од вредност се заменува со нова 
гаранција во вид на недвижност/и или банкарска гаранција или иницијалната 
гаранција во вид на недвижност/и се заменува со банкарска гаранција.

УЈП нема да ја одобри замената на гаранцијата по вид доколку:
 - иницијално прифатеното обезбедување е банкарска гаранција.
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 Со замена на гаранцијата по вид не се врши измена на условите за одложено 
плаќање (број на месечни рати, износ и доспеаност на месечна рата).

• Замена на гаранција по висина, врз основа на поднесено Барање за замена 
на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночен долг на пропишан 
образец УЈП-ПН-З.2-29 со:
 - писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето, 

со докази за поткрепа

УЈП ќе ја одобри замената на гаранцијата по висина доколку:
 - е исплатена 1/2 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
 - гаранција за одложеното плаќање е во вид на банкарска гаранција, хартии од 

вредност и/или движни предмети кои се делливи.

УЈП нема да ја одобри замената на гаранцијата по висина доколку:
прифатената гаранција за обезбедување на одложеното плаќање е во вид на 
недвижност/и.

Замената на гаранцијата по висина значи намалување на висината на гаранцијата 
сразмерно на преостанатиот долг, со:
 - прифаќање на замена на банкарската гаранција со друга банкарска гаранција 

или
 - бришење на воспоставеното заложно право на дел од хартиите од вредност 

или движните предмети.

 Со замена на гаранцијата по висина не се врши измена на условите за 
одложено плаќање (број на месечни рати, износ и доспеаност на месечна 
рата).

• Засметување на новодоспеан долг во одобреното одложено плаќање 
на месечни рати без нова гаранција за обезбедување на плаќањето, врз 
основа на поднесено Барање за одложено плаќање на пропишан образец УЈП-
ПН-З.2-28 со: 
 - писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето.
 - пожелно е да поднесете и докази за поткрепа.
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УЈП ќе одобри засметување на новодоспеан долг во одобреното одложено 
плаќање на месечни рати без нова гаранција доколку:
 - е исплатена 1/2 од вкупниот долг за кој е одобрено одложено плаќање
 - новодоспеаниот долг за кој се бара да биде засметан не е поголем од износот 

кој преостанува за плаќање во веќе одобреното одложено плаќање на 
месечни рати.

 Со засметување на новодоспеан долг во одложеното плаќање без нова 
гаранција за обезбедување на плаќањето се врши измена на износот на 
месечната рата, а не се врши измена преостанатиот број на месечни рати и 
доспеаноста на месечна рата.

• Засметувањето на новодоспеан долг во одобреното одложено плаќање 
на месечни рати со нова или дополнителна гаранција за обезбедување 
на плаќањето, врз основа на поднесено Барање за одложено плаќање 
на пропишан образец УЈП-ПН-З.2-28 и Барање за промена на бројот на 
преостанатите рати на пропишан образец УЈП-ПН-З.2-27 со:
 - писмено образложение на причините поради кои го поднесува Барањето, 

со докази за поткрепа
 - докази за новопонудената гаранција за обезбедување на плаќањето.

 Вкупниот број на месечни рати (платени и новоопределен број на рати со 
вклучување на новодоспеаниот долг) не може да надмине 36 месечни рати.
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Контакт центар
ул. „11 Октомври” бр. 27,
1000 Скопје
тел. 0800 33 000; 02/3253 200

Генерална дирекција Скопје
бул. „Кузман Jосифовски – Питу” бр.1
(Комплекс банки), 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

Дирекција за големи даночни обврзници
ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 2-а, 
1000 Скопје
тел. 02/3251 600; факс 02/3251 610

Регионална дирекција Скопје
ул. „11 Октомври” бр. 27, 1000 Скопје
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

Регионална дирекција Битола
ул. „Мирче Ацев” бр.3, 7000 Битола
тел. 047/235 504; факс 047/235 501

Регионална дирекција Прилеп
ул. „Прилепски бранители” бр.6, 7500 Прилеп 
тел. 048/416 284 

Регионална дирекција Тетово
ул. „Дервиш Цара” бр. 56, 1200 Тетово
тел/факс 044/335 515

Регионална дирекција Штип
ул. „Плоштад Слобода” бб, 2000 Штип
тел. 032/397 818; факс 032/392 050

Регионална дирекција Струмица
ул. „Светозар Марковиќ” бр.1, 2400 Струмица 
тел/факс 034/343 057
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