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ЗАКОН ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ
 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 71/96, 54/00 и 24/03)
 

Напомена: Овој закон престанува да важи со денот на започнување со примена на
Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04).

 
I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ

 
Член 1

Со овој закон се воведуваат и уредуваат следните видови даноци на имот:
1)         Данок на имот;
2)         Данок на наследство и подарок и
3)         Данок на промет на недвижности и права.

 
ПРВ ДЕЛ ДАНОК НА ИМОТ

 
ПРЕДМЕТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ

 
 

Член 2
Данокот на имот се плаќа на сопственоста на недвижен имот: неаграрно земјиште,

станбени згради или станови, деловни простории, административни згради, згради или
станови за одмор и рекреација, гаражи и други градежни објекти.

 
Данокот на имот се плаќа и на сопственоста на подвижен имот и тоа: патничко моторно

возило над 1,8 литри работна зафатнина на моторот, автобус, товарно моторно возило,
товарно приклучно возило, трактор, комбајн, пловен објект и авион.

 
Данок на имот од став 2 на овој член се плаќа доколку одделните видови имот не служат

непосредно за вршење на дејноста.
 

Даночен обврзник
 

 
Член 3

Обврзник на данокот на имот е правно и физичко лице сопственик на имотот од член 2 на овој
закон.
 

Обврзник на данокот на имот во одредени случаи може да биде и плодоуживателот на
имотот.

 
Ако имотот е во сопственост на повеќе лица, секој од нив е обврзник на данокот на имот

сразмерно на сопственичкиот дел.
 

Број на Службен весник:/
Датум на објава на Службен весник:/
Број на одлука на Уставен суд (У.бр.):/
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Даночна основа
 

 
Член 4

Основата на данокот на имот претставува пазарната вредност на недвижниот и
подвижниот имот.

 
Пазарната вредност од став 1 на овој член ја искажува обврзникот на данокот во

даночната пријава.
 
Доколку органот за јавни приходи оцени дека искажаната пазарна вредност во даночната

пријава од ставот 2 на овој член не е реална, вредноста на имотот ја утврдува врз основа на
споредба со вредноста за истиот или соодветен имот, од друг обврзник.

 
Даночни стапки

 
 

Член 5
Стапките на данокот на имот се пропорционални.
 
Стапката за данокот на имот од член 2 од овој закон изнесува 0,10%.
 

Даночни ослободувања и олеснувања 
 

 
Член 6

Данок на имот не се плаќа на:
1)       зградите и земјиштето во државна сопственост кои ги користат државните органи и
органите на локалната и месната самоуправа;
2)       зградите и земјиштето кои се користат за просветни, културни, научни, социјални,
здравствени, хуманитарни и спортски цели, освен зградите односно деловите од зградите и
земјиштето кои се во економска експлоатација или се издадени во закуп;
3)       зградите и земјиштето кои се во сопственост на Македонската православна црква и
другите верски заедници или кои се користат за вршење на верски обреди или за живеење на
нивните службени лица, освен оние кои се користат за стопански цели;
4)      економските згради во земјоделството;
5)        деловните згради и деловните простории кои служат за вршење на дејноста на
обврзникот, освен административните згради;
6)       објектите на јавните претпријатија и установи основани од страна на Собранието на
Република Македонија, Владата на Република Македонија, општините и градот Скопје;
7)        згради и земјиште на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на
претставништва на меѓународни организации, ако се во нивна сопственост, под услов на
реципроцитет;
8)        станбените згради во селските населби во ридскопланинските подрачја што ќе ги
определи Владата на Република Македонија;
9)           брани (акумулации) за водоснабдување, наводнување или производство на
хидроенергија, како и објектите подигнати за заштита на земјиштето, водите и воздухот;
10)      градежното земјиште;
11)             објектите на претпријатијата за работно оспособување, професионална
рехабилитација и вработување на инвалиди;
12)          објекти кои претставуваат инфраструктура како што се: патиштата, пруги,
пристаништа, аеродроми и објектите кои се нивни составен дел и ако не служат за
остварување на приходи;
13)        земјиштето во државна сопственост кое не е во економска експлоатација или во закуп
и тоа: улици, паркови, национални паркови, шуми кои не се користат за остварување на приход
и слично;
14)      водени површини кои не се користат за економски цели;
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15)        земјиште што се користи за површински коп во рударството и за геолошките
истражувања и

16)     земјоделско земјиште што се користи за земјоделско производство.
 

 
Член 7

Обврзникот на данокот на имот за станбена зграда или стан, во кој живее со членовите на
семејството има право на намалување на пресметаниот данок во висина од 50%.
 
 

Член 8
Даночната обврска за данокот на имот настанува:
1)        со денот на издавањето на одобрение за употреба на недвижниот имот од надлежен
орган, односно од денот на отпочнување на користењето на имотот од член 2 став 1 на овој
закон и
2)        од денот на набавката на имотот од член 2 став 2 од овој закон.
 

ВТОР ДЕЛ
ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

 
Предмет на оданочување

 
 

Член 9
Данок на наследство и подарок се плаќа на недвижен имот и право на плодоуживање и

користење на недвижен имот, кои наследниците односно примателите на подароци ги
наследуваат, односно примаат врз основа на Законот за наследување, односно договорот за
подарок.

 
Данок на наследство и подарок се плаќа и на готови пари, парични побарувања, хартии од

вредност и друг подвижен имот, ако пазарната вредност на наследството, односно
подарокот е повисока од износот на едногодишната просечна плата во Републиката во
претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

 
Даночен обврзник

 
 

Член 10
Обврзник на данокот на наследство и подарок е физичко и правно лице - резидент на

Републиката кое наследува имот од член 9 на овој закон; како и физичко и правно лице кое
прима имот на подарок, во земјата и во странство.

 
Обврзник на данокот на наследство и подарок е и странско физичко и правно лице -

нерезидент за недвижниот и подвижниот имот што го наследува, односно прима на подарок
на територијата на Републиката.

 
Даночна основа 

 
 

Член 11
Основа на данокот на наследство и подарок претставува пазарната вредност на

наследениот, односно на подарок примениот имот во моментот на настанувањето на
даночната обврска, намалена за долговите и трошоците што го товарат имотот кој е
предмет на оданочување.
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Член 12
Под пазарна вредност се подразбира цената на наследениот, односно на подарок примениот
имот која би можела да се постигне во слободниот промет во моментот на настанување на
даночната обврска. 
 
Пазарната вредност на наследениот или на подарок примениот имот ја утврдува органот за
јавни приходи. 

 
За утврдување на пазарната вредност на наследениот, односно на подарок примениот 

имот органот за јавни приходи формира комисија.
 
 

Член 13
Даночната обврска во однос на наследството настанува во моментот на правосилноста

на решението за наследување.
 
Даночната обврска во однос на подарокот настанува со денот на склучувањето на

договорот за подарок.
 
Ако недвижниот имот, кој е предмет на наследување односно подарок, е оптоварен со

право на плодоуживање, обврската на наследството и подарок настанува по престанокот на
правото на плодоуживање.

 
Ако со закон е забранета продажбата на наследениот, односно на подарок примениот

подвижен имот од член 9 став 2 на овој закон, даночната обврска настанува со денот на
правосилноста на решението за дозвола за продажба, односно со денот на продажбата.

 
Ако правосилното решение за наследување или договорот за подарок не се пријавени, или не

се пријавени навремено, даночната обврска настанува на денот на откривањето на
наследениот имот, односно на подарок примениот имот.
 

Даночни стапки
 

 
Член 14

Стапките на данокот на наследство и подарок се пропорционални и различни во зависност
од наследниот ред.

 
Данокот на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред се пресметува по

стапка од 3%, а за обврзник од трет наследен ред или обврзник кој не е во сродство со
оставителот, данокот се пресметува по стапка од 5%.
 

Даночни ослободувања
 

 
Член 15

Данок на наследство и подарок не плаќа:
1.         Наследникот, односно примателот на подарок од прв наследен ред.

2.         Наследникот, односно примателот на подарок од втор наследен ред на еден наследен
односно на подарок примен стан, односно семејна станбена зграда ако оставителот односно
давателот на подарок живеел во заедничко домаќинство најмалку една година пред смртта
на оставителот, односно во моментот на приемот на подарокот, под услов тој и членовите
на неговото семејство да немаат друг стан односно семејна станбена зграда.
3.          Наследникот, односно примателот на подарок од втор наследен ред на кој
земјоделството му е основна дејност што ќе наследи, односно прими на подарок земјоделско
земјиште и економски згради, ако со оставителот, односно давателот на подарокот живеел
во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставителот, односно во моментот
на приемот на подарокот.
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Член 16
Ако наследникот што се прифатил за наследник го отстапи наследството во корист на

лице кое би дошло до тоа наследство и во случај наследникот да не му го отстапил, данокот
го плаќа лицето во чија сопственост преминува наследениот имот.

 
Ако наследникот отстапи наследство на определено лице, кое не би дошло до наследство

во случај наследникот да не му го отстапил, тогаш наследникот што го отстапил
наследството плаќа данок на наследство, а лицето во чија корист е отстапено наследството
плаќа данок на подарок.
 
 

Член 17
Од данок на наследство и подарок се ослободени државните органи, органите на

општините и градот Скопје, организациите на Црвениот крст, хуманитарните и социјалните
установи, научните, образовните, културните установи и верските зедници за подарокот
што го примиле во вид на недвижен или подвижен имот, парични средства и побарувања.
 

ТРЕТ ДЕЛ
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

 
Член 18

На остварениот промет на недвижности и права се плаќа данок на промет на
недвижности и права.
 

Предмет на оданочување
 

 
Член 19

Под промет на недвижности и права во смисла на овој закон се подразбираат преносот со
надоместок на правото на сопственост на недвижности и права, замената на една
недвижност за друга недвижност, како и друг начин на стекнување на недвижности со
надоместок меѓу правни и физички лица.

 
Под промет на недвижности и права во смисла на ставот 1 на овој член се подразбира и

преносот на хартии од вредност, врз основа на компензација.
 

Даночен обврзник
 

 
Член 20

Обврзник на данокот на промет на недвижности и права е правно и физичко лице - продавач на
недвижноста, односно правото.
 
По исклучок од ставот 1 на овој член, обврзник на данокот на промет на недвижности и права
може да биде правно и физичко лице - купувач на недвижноста, односно правото,  доколку во
договорот за купопродажба на недвижноста, односно правото е договорено данокот да го
плати купувачот.

 
При замена на недвижности даночен обврзник е учесникот во замената кој дава во замена

недвижност од поголема вредност.
 
Ако се пренесува идеален дел на сопственост на недвижноста, даночен обврзник е секој

сопственик посебно.
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Ако правото на сопственоста на недвижноста се пренесува врз основа на договор за
доживотно издржување, даночен обврзник е примателот на недвижноста, односно неговите
наследници.

 
При продажба на недвижност во стечајна и извршна постапка, како и при реализација на

договори за хипотека, даночен обврзник може да биде и купувачот на недвижноста.
 

Даночна основа
 

 
Член 21

Основа на данокот на прометот на недвижности и права е пазарната вредност на
недвижноста и правото во моментот на настапувањето на обврската.

 
При замена на недвижности даночна основа е разликата на пазарните вредности на

недвижностите кои се заменуваат.
 
При пренос на идеален дел на сопственост на недвижноста, даночна основа е пазарната

вредност на идеалниот дел на недвижноста.
 
При продажбата на недвижноста во стечајна и во извршна постапка, даночна основа е

постигнатата продажна цена.
 
 

Член 22
Под пазарна вредност се подразбира цената на недвижноста и правото која би можела да

се постигне во слободниот промет во моментот на настанувањето на даночната обврска.
 
Пазарната вредност на недвижностите и правата ја утврдува органот за јавни приходи.

 
За утврдување на пазарната вредност на недвижностите органот за јавни приходи

формира комисија.
 

Даночна стапка
 

 
Член 23

Стапката на данокот на промет на недвижности и права е пропорционална и изнесува 3%.
 

Настанување на даночната обврска
 

 
Член 24

Даночната обврска на данокот на промет на недвижности и права настанува со денот на
склучувањето на договорот за пренос на правото на сопственост и на другите права, односно
на замена на недвижностите.

 
Ако не е склучен полноважен договор во смисла на одредбата од став 1 на овој член,

даночната обврска настанува со денот кога купувачот, односно учесникот во замената,
стапил во посед на недвижноста.

 
Ако пренос на правото на сопственост се врши врз основа на одлука на судот или друг

државен орган, даночната обврска настанува со денот на правосилноста на таа одлука.
 
Ако се врши пренос на други права, даночната обврска настанува со денот на склучувањето

на договорот.
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Ако се врши пренос на правото на сопственост на градежни објекти кои се во изградба,

даночната обврска настанува со денот на предавањето на објектот на купувачот.
 
Ако договорот за промет на недвижноста или одлуката на судот не се пријавени или не се

пријавени навремено, даночната обврска настанува на денот на откривањето на извршениот
промет.

 
 

Член 25
Ако преносот на сопственоста на недвижности се врши врз основа на договор за

доживотно издржување, даночната обврска настанува во моментот на смртта на
примателот на издржувањето.
 

Даночни ослободувања
 

 
Член 26

Данок на промет на недвижности и права не се плаќа:
1)       на прометот на недвижности во постапката на комасација и експропријација;
2)          кога странско дипломатско, односно конзуларно претставништво го пренесува

правото на сопственост на недвижности, под услов на реципроцитет;
3)         при вложување на недвижности во капиталот на акционерски друштва, односно

друштва со ограничена одговорност;
4)        кога правото на сопственост или друго право се пренесува заради подмирување на

обврските по основа на јавни приходи во постапката за присилна наплата;
5)       на прометот на недвижности меѓу државни органи и
6)           кога правото на сопственост на недвижност се пренесува на давателот на

доживотното издржување кој во однос на примателот на издржувањето се наоѓа во прв
наследен ред и тоа само за делот на недвижноста кој би го наследил според Законот за
наследување и без давање на издршката.

7) на првиот промет на станбени згради и станови кој ќе се изврши во период до пет години
по изградбата на кој е пресметан данок на додадена вредност.
8) на тргувањето со хартии од вредност во смисла на Законот за хартии од вредност.

 
9) Кога правото на сопственост на недвижност се пренесува на банките како доверители,
заради наплата на парично побарување, доколку во рок од 3 години го продадат стекнатиот
имот.
 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ
УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

 
Член 27

Во поглед на начинот на утврдување на данокот, жалбата, присилната наплата,
постапката за казните и другите прашања што не се уредени со овој закон, соодветно се
применуваат одредбите на Законот за персоналниот данок од доход со кои се уредува
утврдувањето и наплатата на данокот.

(Престанува да важи со денот на влегувањето во сила на Законот за утврдување и наплата
на јавните приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/01))
 
 

Член 28
Утврдување на наплата на даноците на имот од член 1 на овој закон врши органот за јавни

приходи на чие подрачје се наоѓа имотот.
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Ако имотот се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини, данокот го утврдува
органот за јавни приходи за вредноста на имотот што се наоѓа на подрачјето на односната
општина.

 
За наследениот, односно подарениот движен имот, данокот го утврдува органот за јавни

приходи во местото на живеалиштето на даночниот обврзник.
 

 
Член 29

Данокот на имот се утврдува врз основа на податоците од даночната пријава, деловните
книги на обврзниците и другите податоци со кои располага органот за јавни приходи.

 
 

Член 30
Содржината на даночната пријава од член 29 од овој закон ја пропишува министерот за

финансии.
 
 

Член 31
Обврзникот на данокот на имот е должен да поднесе даночна пријава до 31 јануари во

годината за која врши утврдување на данокот.
 
Обврзникот на данокот на имот од став 1 на овој член кој поднел даночна пријава

нема обврска за истиот имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците
содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на
даночната обврска.

 
За имотот што го стекнува или почнува да го користи во текот на годината или ако по

некој друг основ настапува даночна обврска, обврзникот е должен да поднесе даночна пријава
во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, отпочнувањето на користењето на
имотот, односно настанување на даночната обврска.

 
Пријавата од став 1 на овој член се поднесува до органот за јавни приходи на чие подрачје се

наоѓа имотот.
 
 

Член 32
Органот за јавни приходи е должен да донесе решение за висината на данокот на имот

најдоцна до 31 март во годината за која се утврдува данокот на имот и да му достави
решение на даночниот обврзник за утврдениот данок.
 
 

Член 33
Обврзникот на данокот на наследство и подарок е должен да поднесе даночна пријава во

рок од 15 дена од денот на настанувањето на даночната обврска од член 13 од овој закон.
 
Пријава од став 1 на овој член се поднесува до органот за јавни приходи на чие подрачје се

наоѓа недвижниот имот кој обврзникот го наследува или прима на подарок.
 
Ако обврзникот наследува или прима на подарок подвижен имот, пријавата се поднесува до

органот за јавни приходи на чие подрачје обврзникот има живеалиште.
 
 

Член 34
Судот е должен во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението за наследување,

да го достави тоа решение до органот за јавни приходи на чие подрачје се наоѓа наследениот
имот.
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Член 35
Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на даночната

пријава да го утврди данокот на наследство и подарок и на даночниот обврзник да му достави
решение за утврдениот данок.
 
 

Член 36
Обврзникот на данокот на промет на недвижности и права е должен да поднесе даночна

пријава во рок од 15 дена од денот на настанувањето на даночната обврска од член 24 на овој
закон.

 
Даночната пријава од став 1 на овој член се поднесува до органот за јавни приходи на чие

подрачје се наоѓа недвижноста односно правото.
 
 

Член 37
Без доказ на платен данок не може да се изврши заверка на договорот за пренос на

сопственоста на недвижноста, односно другото право, кај надлежниот суд, или упис на
преносот на правото на сопственост на недвижности односно другото право на недвижност
во катастарските и други јавни книги, или врз основа на судска пресуда, изјаснување на
странките или со друг акт.
 
 

Член 38
Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата за

настанување на даночната обврска, да го утврди данокот на промет на недвижности и права
и на даночниот обврзник, односно купувачот на недвижноста да му достави решение за
утврдениот данок.
 
 

Член 39
Данокот на имот се плаќа тримесечно и пристигнува за наплата во средината на секое

тримесечје или во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.
 

 
 

Член 40
Данокот на наследство и подароци и данокот на промет на недвижности и права се

плаќаат во рок од 15 дена од денот на пристигнувањето на решението за утврдената
даночна обврска.
 

ПЕТТИ ДЕЛ КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
 

Член 41
Со парична казна од 40.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако во

определениот рок не поднесе даночна пријава (членови 31, 33 и 36).
 
За дејството од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното

лице, со парична казна од 10.000 до 30.000 денари.
 
Со парична казна од 1.000 до 3.000 денари ќе се казни за прекршок обврзникот - физичко лице

кое нема да поднесе даночна пријава во определениот рок.
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Член 42
На даночниот обврзник што сторил прекршок повеќе од еднаш покрај паричната казна од

член 41, му се изрекува заштитна мерка одземање на подвижниот имот.
 
На даночниот обврзник што сторил прекршок повеќе од еднаш во однос на недвижниот

имот, паричната казна од член 41 му се зголемува петкратно.
 
 

Член 43
Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во

државниот орган или во суд ако:
1)       на надлежниот орган за јавни приходи не му достави примерок од решението за
наследување (член 34) и
2)     во определениот рок на надлежниот орган за јавни приходи не му достави примерок од
одобрението со кој се врши пренос на правото на сопственост (член 8).
 
 

Член 44
Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во

органот за јавни приходи ако не донесе решение за висината на данокот на имот во
определениот рок (членови 32, 35 и 38 ).
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 

Член 45
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на член

13 став 2, членовите од 114 до 133, член 140, член 148 став 2, член 152 и член 153 од Законот за
даноците на граѓаните ("Службен весник на СРМ" број 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89,18/89,
46/89, 4/90, 47/90, 21/91 и "Службен весник на Република Македонија" број 5/92 и 4/93 ) и
одредбите на членовите 6-в и 6-г од Законот за стапките на даноците на граѓаните
("Службен весник на СРМ" број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88, 28/88,
42/88, 51/88, 46/89, 4/90, 15/90, 23/90, 30/90, 47/90, 21/91 и "Службен весник на Република
Македонија" број 38/91, 24/92 и 17/93) и Законот за данок на промет на недвижности и права
("Службен весник на СРМ" број 40//84, 51/88, 29/89 и 38/90 ).
 
 

Член 46
Постапката на утврдување и наплатување на даноците во 1993 година која е во тек, ќе се

заврши според прописите од член 45 на овој закон.
 
 

Член 47
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1994 година.
 
 

ВАЖАЧКИ ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ ОД НОВЕЛИТЕ НА ЗАКОНОТ
 
 
I. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/01 (Закон за утврдување и наплата на

јавните приходи)
 

Член 75
Co денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи: Законот на Управата за јавни
приходи ("Службен весник на Република Македонија" број 80/93), Законот за единствениот
даночен број на даночните обврзници ("Службен весник на Република Македонија" број 26/96 и
30/96), членот 27 од Законот за даноците на имот ("Службен весник на Република Македонија"
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број 80/93, 3/94, 71/96 и 54/2000) во делот што се однесува на присилната наплата, членот 14-
в од Законот за комуналните такси ("Службен весник на СРМ" број 45/72, 39/77, 42/80, 51/88 и
11/91, "Службен весник на Република Македонија" број 28/91, 34/92, 4/93, 17/93, 45/93, 33/95 и
71/96) во делот што се однесува на присилната наплата, каматата и враќањето на
комуналната такса, членот 184 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување
("Службен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000) и
членот 76 став 2 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република
Македонија" број 20/97).
 
 
II. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 (Закон за даноците на имот)
 

Член 96
Со денот на примената на овој закон престанува да важи Законот за даноците на имот (Службен
весник на Република Македонија бр. 80/93, 3/94, 71/96, 54/2000 и 24/2003).
 

Член 98
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република
Македонија, а ќе се применува од денот на конституирањето на советите на општините и на градот
Скопје и изборот на градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по
спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за локалните избори
(Службен весник на Република Македонија бр. 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).
 


