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Во овој напис ќе се осврнеме на третманот коj даночната легислатива 

го наметнува на вонредните настани предизвикани од виша сила: поединечно 

од аспект на ЗДДВ, Законот а данок на добивка и ЗДЛД. 

1. Виша сила 

Виша сила (force majeure или vis major) е концепт во правото кој постои уште 

од античко време. Општо гледано, два главни критериуми кои одредуваат дали 

нешто е виша сила се:  

1) ниту една човечка активност или човечко дејство не би можело да го 

спречи настанот, и 

2) ниту еден човек, правен ентитет или државен орган, со какво било 

дејство, не би можел да ги спречи или одбегне несаканите ефекти од 

настанот. 

Поинаку кажано, дејството на вишата сила мора да е непредвидливо, а 

последиците од тоа дејство да е невозможно да се спречат. Вообичаено под виша 

сила се подведуваат природни непогоди како земјотреси, поплави, урагани, 

пожари и слично. 

Во однос на правната дефиниција на поимот, материјалните даночни закони 

не даваат посебна дефиниција за „виша сила“, ниту пак конкретно упатуваат на друг 

закон каде што ваквиот термин е прецизно определен. 

Меѓутоа, иако ваквата поврзаност не е екслипцитно, сметаме дека во 

конкретниот случај применливи се одредбите од Законот за облигационите односи 

(ЗОО) во однос на прашањето за дефинирањето на поимот од правен аспект. 

Така, согласно член 126 став 1 од ЗОО, определено е дека: Кога 

исполнувањето на обврската на едната страна, во двостран договор, станало 

невозможно поради вонреден настан, кој се случил по склучувањето на 

договорот, а пред пристигнувањето на обврската, што во времето на 

склучувањето на договорот не можел да се предвиди ниту договорната 

страна можела да го спречи, избегне или отстрани и за кој не одговара ни 
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едната ни другата страна (виша сила), обврската на другата страна се гасне, а 

ако оваа целосно или делумно ја исполнила својата обврска, може да бара 

тоа да и се врати според правилата за стекнување без основ. 

Согласно на горенаведеното, ЗОО прифаќа дека виша сила претставува 

настан што не можел да се предвиди ниту спречи, избегне или отстрани и за кој не 

е одговорна ни едната ни друга страна. Ваквиот настан се смета за вондреден ако 

се случил по склучување на договорот, а пред пристигнување на обврската.  

Меѓутоа, клучен дел од горенаведената одредба за конкретната ситуација е 

исполнувањето на обврската да станало невозможно. 

Моменталната состојба кај нас може да се толкува како виша сила, 

особено по известувањето на Владата во врска со истото. Објективно 

гледано, исполнети се условите за давање на таков третман на моменталната 

ситуација и дефинитивно може да се зборува за настанување на „виша сила“ 

во Македонија, барем кај одредени најпогодени сектори. 

2. Општи поими и дефиниции 

Во контекст на овој напис сметаме дека е целисходно да се дефинираат 

поимите: 

• Калирање – менување на физичките или хемиски својства на 

артиклот во процесот на производство, транспорт, чување и сл., 

манифестирано преку намалена тежина, обем или друга мерлива 

карактеристика. 

На пример: димени сувомесни производи, сушени овошја, млечни 

производи (сирења, кашкавал и сл.). 

• Растурање – присутно во процесот на производство, транспорт, 

чување и сл., најчесто кај стоки кои се по природа ситни а се пакуваат 

во големи пакувања. 

На пример: грашок, грав, брашно, лепливи супстанци и производи и 

сл. 

https://profit.com.mk/известување-од-владата-во-врска-со-над/
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• Расипување – се однесува на артикли кои и доколку се чуваат 

правилно имаат релативно кус рок за конзумација после кој стануваат 

неупотребливи. 

На пример: млеко, овошје, зеленчук, генерално прехранбени артикли. 

• Кршење – се однесува на артикли кои лесно се оштетуваат и кршат 

во процесот на нивна манипулација. 

На пример: стаклени производи, порцелан, земјени и глинени садови 

и сл. 

Кога го користиме терминот кусок во контекст на темата мислиме на 

фактички недостаток на одредени средства. Кусокот најчесто се утврдува по попис 

и за почеток истиот мора да се констатира, без разлика дали станува збор за 

оправдан (документиран) или неоправдан (недокументиран) кусок, без разлика 

дали е побарана одговорност од вработено лице или не и без разлика дали е 

резултат на вонреден настан (виша сила) или на едноставно невнимание на 

одговорните. Секако, даночниот третман на кусокот ќе зависи од контекстот на 

ситуацијата: оправданост и документираност на настанот, објективно постење на 

влијание од виша сила, барање на одговорност до одговорно лице и слично. 

Како неоправдан кусок најчесто се смета губитокот на добрата кој е 

предизвикан од невнимание, лошо чување или пак нестручно ракување. Кусокот кој 

настанува од непредвидливи дејствија („виша сила“, документирани кражби, 

пожари и слично), по дефиниција сметаме дека треба да се третира како оправдан 

кусок. 

2.1. Попис за утврдување на кусоци 

Во Правилникот за начинот на вршење на попис на средствата и обврските 

и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, 

(Службен Весник 107/11) дефинирани се постапки за организација и спроведување 

на една постапка за попис.  

Пописот на средствата и обврските вклучува: 

1) утврдување на фактичката состојба на средствата и обврските; 
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2) утврдување на отстапувањата во број (количество) и вредност меѓу 

сметководствената и фактичката состојба; 

3) детална анализа на причините за утврдените отстапувања; 

4) предлагање на постапки и процедури за усогласување на 

сметководствената со фактичката состојба и 

5) спроведување на избраните постапки и процедури за усогласување на 

сметководствената со фактичката состојба. 

Трговецот со посебен акт го утврдува начинот на попис кој одговара на 

специфичностите на неговата дејност и на карактеристиките на средствата и 

обврските кои се предмет на пописот, формирањето на една или повеќе пописни 

комисии и изборот на соодветните постапки за усогласување на сметководствената 

со фактичката состојба. 

Согласно член 8 став 1 од Правилникот, трговецот формира потребен број 

постојани или повремени комисии за попис, ги определува работите што треба да 

ги изврши комисијата за попис и лицата кои материјално се задолжени за 

средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители, го 

определуваат датумот кога започнува пописот, времето за вршење на попис, и 

рокот за доставување на извештајот за извршениот попис и приложени пописни 

листи. 

3. Во контекст на данокот на добивка 

Законот за данок на добивка ги третира поимите „вонреден настан“ и „виша 

сила“ во контекст на постоење на кусоци и во контекст на растур, кало, крш и 

расипување.  

3.1. Кусок 

Согласно член 9 став 1 точка 7-а) од Законот за данок на добивка, како 

непризнаени расходи за даночни цели се сметаат кусоци кои не се 

предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни 

непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице. 
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3.2. Растур, кало, крш и расипување 

Дополнително, согласно член 9 став 1 точка 16 од Законот за данок на 

добивка, како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат и трошоците 

на кало, растур, крш и расипување над нормираните износи утврдени за 

соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на 

вонреден настан или виша сила. 

Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на 

добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното 

оданочување исто така пропишува дека трошоците за кало, растур, крш и 

расипување, во смисла на точка 16) на членот 9 од Законот, не може да отстапуваат 

од вообичаените износи кои настануваат во дејностите од иста или слична природа. 

Со правилникот за нормиранитe износи на кало, растур, крш и расипување 

на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели 

се пропишуваат нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и 

одделни производи за секоја соодветна гранка за даночни цели. Нормираниот 

износ на кало, растур, крш и расипување се изразува во процент од 

количината на стоката која во одреден даночен период е набавена, 

преработена, произведена или продадена. Правилникот е објавен во Службен 

Весник 174 од 25.11.2014 година. 

3.2.1. Расипување од аспект на Законот за заштита на правата на 

потрошувачите 

Во однос на расипувањето на залиха, согласно членот 47 од Законот за 

заштита на потрошувачите, пропишано е дека е забранета продажбата на 

производи чиј рок на употреба е изминат. 

УЈП неколку пати го менуваше ставот во однос на прашањето за тоа дали 

стоката која е предадена во комунално претпријатие за уништување за кое 

друштвото има потврда дека е уништена поради поминат рок (расипување) 

преставува целосно признат расход или само до висината на дозволениот износ 

утврден со Правилникот. 
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Моменталниот став на УЈП е дека и да се спроведе постапка за уништување, 

признат расход е износот на уништената роба до висина на пропиашното 

расипување со Правилникот. 

Од друга страна, наше мислење е дека доколку субјектот обезбеди доволно 

докази за уништувањето на расипаната стока (пописни листи, записници од стручни 

комисии, документи од надворешни спроведувачи за уништување на робата кои 

содржат податоци за количината и видот на уништените добра), тогаш овие 

трошоци треба да ги задоволуваат сите критериуми за нивно признавање од аспект 

на даночните закони, односно претставуваат вонреден настан (почитување на 

Законот за заштита на потрошувачите) и не треба да повлечат импликација од 

аспект на кој било материјален даночен закон. 

3.3. Заклучок 

Очигледно дека и кај кусокот и кај растурот, калото, кршот и 

расипувањето законодавецот предвид ја имал и можноста за нивно 

настанување во услови на „виша сила“. 

Согласно она што до сега го презентиравме, за дејностите за кои од страна 

на Владата, поради спречувањето на ширење на COVID-19 се донесе мерката 

за забрана на вршење на дејност, сметаме дека доколку се направи соодветен 

попис на затекнатата залиха на добра, суровини и материјали, трговска стока 

и готови производи и се изготви уреден записник за расипани и фрлени добра 

во отпад, настанатиот расход може да биде даночно признат за целите на 

данокот на добивка. 

4. Во контекст на данок на додадена вредност 

Во ЗДДВ воопшто не се користат термините кусок, растур, кало, крш или 

расипување, ниту пак термините „виша сила“ или „вонреден настан“, така што 

до заклучоците во врска со овој закон ќе мора да дојдеме користејќи поинаква 

маршрута. 
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Пред да продолжиме понатаму, би сакале да споменеме и дека согласно 

последните мислења од УЈП, иако правилникот за нормиранитe износи на 

кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја 

соодветна гранка за даночни цели со кој се пропишуваат нормираните износи на 

кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи за секоја соодветна 

гранка за даночни цели е донесен согласно законот за данок на добивка, истиот 

може да се користи и за целите на ДДВ, за утврдување на максималните износи 

на растур, кало, крш и расипување до кои, зависно од оправданоста и 

документираноста на ситуацијата не мора да се засмета ДДВ, односно за износите 

до кои не се смета дека е настанат промет. 

4.1. Предмет на оданочување со ДДВ 

Согласно член 2 точка 1 од ЗДДВ, предмет на оданочување со данокот на 

додадена вредност е прометот на добра и услуги кој се врши со надоместок 

во земјата од страна на даночниот обврзник во рамките на неговата стопанска 

дејност. 

Промет на добра, во контекст на член 3 став 1 од ЗДДВ, претставува 

преносот на правото на располагање со движен или недвижен материјален 

имот. 

Прометот на добра и услуги подлежи на оданочување со ДДВ 

единствено доколку истиот се извршува со надоместок (размена на 

исполнувања). Размената на исполнувања претпоставува дека постојат 

исполнувач и примател на доброто или корисник на услугата и дека за 

прометот постои противисполнување (надоместок). За претпоставката на 

размена на исполнувања, прометот и противисполнувањето мора да стојат во 

меѓусебна врска. 

Согласно член 3, став 3, точка 1 од ЗДДВ како промет на добра со надомест 

се смета и земањето на добра кои се дел од имотот на претпријатието за 

лични потреби на даночниот обврзник или на вработените лица кај него или 

за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност. 
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4.2. Земање на добра за лични потреби 

Согласно член 6, став 3, точка 1 од ЗДДВ како промет на услуги со надомест 

се смета и користењето добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични 

потреби на даночниот обврзник, или на вработените лица кај него, или за други 

цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност 

Така, може да заклучиме дека давањето на добра (стварни давања) и 

вршењето на услуги спрема вработените за нивни лични потреби подлежат на 

оданочување според член 3 став 3 точка 1 и член 6 став 3 точка 1 од ЗДДВ, дури и 

ако истите се вршат без надоместок.  

Давањето мора да биде извршено за приватни потреби на вработените, 

т.е. потреби кои не се поврзани со работниот однос. Исто така, и прометот 

спрема отпуштени работници, врз основа на поранешен работен однос, како и 

прометот спрема лица на обука претставуваат предмет на оданочување.  

За давања без надоместок, даночнатата основа се утврдува според член 

19 став 1 точки 1 и 2 од ЗДДВ и таа е еднаква на набавната цена или, доколку 

истата не постои, цената на чинење во моментот на прометот, односно 

издатоците за извршената услуга. 

4.3. Заклучок 

Од сето погоре кажано може да се заклучи дека, кај расипување 

настанато под дејство на виша сила не постои предмет на оданочување, 

односно не постои промет кој е предмет на оданочување со ДДВ. Фрлањето 

на залихата настанат под дејство на виша сила се докажува со соодветна 

документација: записници на стручни комисии, специјализирани организации 

за контрола на квалитетот и квантитетот на добрата, документи на надлежни 

органи и слично. 

Сето она што преставува кусок предизвикан од неоправдани причини 

или во случаи кога тој не може документирано да се докаже, преставува 

предмет на оданочување со ДДВ. 
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5. Во контекст на Законот за данокот на личен доход 

ЗДЛД ги третира кусоците многу слично на Законот за данок на добивка. 

5.1. Предмет на оданочување 

Согласно член 3 од ЗДЛД, под личен доход се подразбираат следните видови 

доход остварени во земјата и во странство:  

1)  доход од работа;  

2)  доход од самостојна дејност;  

3)  доход од авторски и сродни права;  

4)  доход од продажба на сопствени земјоделски производи;  

5)  доход од права од индустриска сопственост;  

6)  доход од закуп и подзакуп;  

7)  доход од капитал;  

8)  капитални добивки;  

9)  добивки од игри на среќа;  

10)  доход од осигурување и  

11)  друг доход. 

Согласно член 71 од ЗДЛД, друг доход во смисла на овој закон е секој 

доход кој не се смета за доход на физичките лица од членот 3 став (1) точки 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) од овој закон и не е изземен од оданочување 

со одредбите од членот 12 од овој закон. 

Како друг доход, во смисла на овој закон, се смета и доходот остварен 

од продажба на корисен цврст отпад, доходот остварен со електронска трговија 

преку интернет, доходот од маркетиншки интернет услуги, износот на 

неискористената финансиска помош од членот 12 точка 31) од овој закон, износот 

на неискористените донирани финансиски средства од членот 12 точка 32) од овој 

закон, како и кусоци во трговијата кои не се предизвикани од вонредни настани 

(кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата 

на одговорното лице. 
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Даночен обврзник за ДЛД од друг доход, согласно член 72 од ЗДЛД е физичко 

лице кое остварува доход наведен во член 71 од ЗДЛД. Основа за пресметување 

на данокот на доходот од членот 71 од овој закон е бруто доходот. 

Аконтацијата на данокот на доход се плаќа по одбивка, односно 

исплатувачот на доходот го пресметува, задржува и плаќа данокот на доход 

за обврзникот при секоја поединечна исплата на друг доход, ако исплатувачот 

на доходот води деловни книги. 

Аконтациите на данокот на доход по одбивка се пресметуваат и плаќаат 

според стапката што важи на денот на исплатата на доходот, освен данокот на 

доход по основ на плата, надоместок на плата, пензија и исплата по основ на 

деловна успешност на работодавачот кој ќе се пресметува и плаќа според стапката 

и даночното намалување што важат за месецот за кој се пресметува и исплатува 

платата, надоместок на плата, пензија и исплата по основ на деловна успешност 

на работодавачот. 

Бидејќи кај евентуално утврден кусок не може да се идентификува „момент 

на исплата“, најпрактично е данок наличен доход да се пресмета согласно стапките 

кои биле пропишани кога кусокот е утврден (во пракса најчесто се сведува на 

моментот кога е спроведен пописот). 

5.2. Заклучок 

Согласно претходно презентираното, доколку кај дејностите кои како 

дел од мерките на Владата за борба против COVID-19 вирусот беа затворени, 

се јави документирано расипување или друг вид на уништување на залихи, 

како што беше претходно образложено сметаме дека не може да станува збор 

за настанување на доход од аспект на ЗДЛД. Ова бидејќи воопшто и не 

станува збор за кусок, туку за расипување под дејство на виша сила. 

Од друга страна пак, во отсуство на било каква пропратна 

документација за расипувањето и уништувањето и фрлањето за залихите 

сметаме дека темата се проблематизира бидејќи тука веќе би станало збор за 

недокументиран кусок. 
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6. Утврдување на даночна основа во разни ситуации 

Бидејќи потреба за оданочување може да настане во различни ситуации и 

контексти, можно е да треба да се утврди и различна даночна основа. Согласно 

последното мислење на УЈП на оваа тема:  

• Кога однапред е позната малопродажната цена, како даночна 

основа за пресметување на данок на настанат кусок се зема искажана 

вредност на добрата по малопродажна цена; 

• За кусоци во трговија на големо каде од евиденциски обврски 

поврзани со други закони однапред е позната просечната набавна но 

не и продажната цена, која варира во зависност од обем / сезона и 

сл. за даночна основа се смета вредноста на добрата по просечната 

набавна цена; 

• Во случаите кога настанатиот кусокот се однесува на основни 

средства, даночната основа преставува сегашната вредност на 

добрата односно пазарната цена која со проценка ја утврдува 

овластен проценител. 

 

 

Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, април 2020 


