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Во услови кога кај нас сеуште не стивнуваат последиците од 

здравствената криза поврзана со ширењето на COVID-19, повеќе од кога и да 

е потребно е да се покаже хуманоста во општетството и да се помогне на оние 

кои се загрозени од кризата. 

Затоа, во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни 

импликации на средствата кои правните лица ги донираат на физички лица за 

цели на лекување. 

1. Од аспект на ДЛД 

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.  

Притоа, важно е да споменеме дека на оданочување подлежи доходот што е 

остварен во пари, во хартии од вредност, во натура, или во некој друг вид. 

Согласно членот 12, став (1), точка 31 од ЗДЛД, надоместоци на кои не се 

плаќа данок на доход е и финансиска помош дадена на физички лица – резиденти  

на Република Македонија која се користи за лекување во земјата или во странство, 

согласно лекарска документација и документација за трошоците за лекување 

(фактура, односно профактура) издадена од страна на здравствената установа која 
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го извршила или ќе го изврши лекувањето, како и документирани трошоци за превоз 

и сместување неопходни за лекување на лицето. 

Доколку некој од претходните услови не е исполнет (на пример доколку 

не е обезбедена документација за лекувањето), тогаш ДЛД треба да се уплати 

со примена на пресметковна стапка од 11,1111% за износот на донираните 

средства кои во овој случај претставуваат нето исплатен доход од страна на 

исплатувачот на донацијата со поднесок на аконтативна пресметка преку е-ПДД 

(Т.11 – друг доход и Ѕ11.2 – друг доход). 

Дополнително, ослободени од ДЛД, согласно членот 12, став (1), точка 32 од 

ЗДЛД се и донираните финансиски средства преку отворени специјални 

телефонски броеви за донации кои се користат за хуманитарни цели. 

Понатаму, за друг доход во смисла на ЗДЛД се смета секој доход кој не е 

доход од работа; доход од самостојна дејност; доход од авторски и сродни права; 

доход од продажба на сопствени земјоделски производи; доход од права од 

индустриска сопственост; доход од закуп и подзакуп; доход од капитал; капитални 

добивки; добивки од игри на среќа; доход од осигурување и не е изземен од 

оданочување со одредбите од членот 12 од ЗДЛД.  

ЗДЛД е доста конкретен во став (2) од членот 71 каде дефинира дека како 

друг доход 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. 

Да сумираме: 

• не се оданочуваат со ДЛД финансиска помош дадена на физички 

лица – резиденти (член 12, став (1), точка 31 од ЗДЛД): 

▪ која се користи за лекување во земјата или во странство 
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▪ согласно лекарска документација и документација за 

трошоците за лекување здадена од страна на здравствената 

установа која го извршила или ќе го изврши лекувањето 

како и документирани трошоци за превоз и сместување 

неопходни за лекување на лицето и  

• не се оданочуваат со ДЛД и донираните финансиски средства 

преку отворени специјални телефонски броеви за донации кои се 

користат за хуманитарни цели (член 12, став (1), точка 32 од ЗДЛД); 

• се оданочува со ДЛД износот на неискористената финансиска 

помош од членот 12, став (1), точка 31 и износот на 

неискористените донирани финансиски средства од членот 12, 

став (1), точка 32, во кој случај обврзник за уплата на аконтација 

преку е-ПДД е самото физичко лице кое е примател на 

донираните средства (пресметката треба да се направи најдоцна 

до 10-тиот ден наредниот месец откако ќе се исплатат сите трошоци 

поврзани со примената помош и ќе се констатира вишокот на примени 

средства). Вишокот на средствата се оданочува по стапка од 10% 

(вкупниот вишок се смета за бруто доход од кој се одвојува 10% 

ДЛД, при што во е-ПДД се користат Т.11 – друг доход и Ѕ11.2 – 

друг доход). 

2. Од аспект на ДД 

Согласно членот 9 од Законот за данокот на добивка како непризнаени 

расходи за даночни цели се сметаат расходите кои не се поврзани со вршење на 

дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност 

и не се последица од вршењето на таа дејност. 

Секако, донираните средства на физички лица заради лекување не се 

неопходни за вршењето на дејноста на правниот субјект, па следствено 

истите имаат третман на непризнати расходи за даночни цели од аспект на 

данокот на добивка. 
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3. Од аспект на ДДВ 

Од аспект на ДДВ единствено ќе споменеме дека согласно членот 24, став 

(1), точка 10 од ЗДДВ се ослободуваат од данокот на додадена вредност без 

право наодбивка на претходниот ДДВ услуги од страна на телекомуникациски 

оператор со кои се овозможува донирање на финансиски средства преку 

отворен специјален телефонски број за донации кои се користат за хуманитарни 

цели. 

 

 

Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, јуни 2020 


