
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).

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

Кои се обврски на даночниот обврзник по одобрување на 
одложеното плаќање?

• 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

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, и тоа:

• 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.

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 
Барањето за замена на гаранцијата за обезбедување 
на плаќање на даночен долг на пропишан образец УЈП-
ПН-З.2-29.

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 Барањето за замена на гаранцијата 
за обезбедување на плаќање на даночен долг на 
пропишан образец УЈП-ПН-З.2-29.

Замената на гаранцијата по висина значи 
намалување на висината на гаранцијата сразмерно на 
преостанатиот долг.

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 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.

Вкупниот број на месечни рати (платени и 
новоопределен број на рати со вклучување на 
новодоспеаниот долг) не може да надмине 36 месечни 
рати.

За подетални информации, погледнете ја брошурата 
Одложено плаќање на даночен долг (види линк: 
http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/76)

Одложено плаќање на даночен долг www.ujp.gov.mk 

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Олеснување на даночниот обврзник при плаќање на 
доспеан даночен долг
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Основен принцип за ефикасно собирање на даночните 
приходи е доброволното пријавување и плаќање на 
даночните обврски во законските рокови.

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 ден. за 
право лице, односно 5,000 ден. за физичко лице или

• Еднократно одлагање на плаќањето на долгот за 
најмногу шест месеци

Какво олеснување Ви овозможува одложеното плаќање 
на даночен долг?

• УЈП нема да спроведува присилна наплата со 
зголемување на долгот со трошоци за присилната 
наплата, односно 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, доколкусе 
поминати најмалку 90 дена од правосилноста на 
Решението за одложено плаќање.

Кое лице и за кој долг може да користи одложено 
плаќање?

• 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 
ден., односно за даночен долг на физичко лице поголем 
од 10,000 ден.

• 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.

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.

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.

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 поради плаќањето 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,УЈПнема да склучи договор за 
залогсо другото лице-даночен гарант. УЈП ќе прифати 
нотарски заверена изјаваод другото лице-даночен 
гарантдека 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.
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