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Градежништвото е еден од столбовите на економијата и затоа е 

екстремно важно за растот и развојот на оваа дејност да се даде правилен 

даночен третман, пред се од аспект на ЗДДВ, на транскациите поврзани со 

градежиштвото. 

Во овој напис ќе се фокусираме токму на оваа тема. Доколку сакате да 

прочитате повеќе за сметководствените аспекти поврзани со градежништвото 

тогаш кликнете тука. 

1. Reverse charge механизмот во градежништвото 

Согласно измените во Законот за данокот на додадена вредност објавени во 

“Службен весник на РМ” број 12 од 2014 година, од 1 Февруари 2014 година, 

даночните обврзници регистрирани за целите на ДДВ кои вршат промет на 

добра и услуги за кој даночен должник е даночен обврзник кон кого е извршен 

прометот согласно член 32‐а, немаат обврска во своите излезни фактури кон 

овие субјекти да искажуваат ДДВ, односно во фактурите би требало да 

наведат дека се врши пренесување на даночната обврска. 

Вака извршениот промет согласно членот 32-а се пријавува во полето 8 

од ДДВ-04 пријавата. 

Механизам на пренесување на даночна обврска значи дека обврската за 

пресметување, пријавување и плаќање на данок на додадена вредност ја има 

примателот на прометот на добра и услуги.  

Купувачот, односно примателот на добрата или корисникот на услугата, 

кој во овој случај е даночен должник, во смисла на член 32‐а има обврска, во 

фактурата за извршениот промет кон него, има обврска да го пресмета данокот 

на додадена вредност и истиот да го искаже во даночната пријава за 

соодветниот даночен период како излезен данок (во смисла на член 32 став 1 

точка 4 од законот), односно влезен данок во ист износ доколку се исполнети 

условите од член 33, 34 и 35 од Законот за ДДВ.  

https://profit.com.mk/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0/
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Основата за пресметување на данокот е износот кој е искажан во фактурата 

на испорачателот на добрата и услугите, односно износот на вкупниот надоместок 

кој треба да се плати врз оваа основа. 

Вака примениот промет, во делот од пријавата кој се однесува на извршен 

промет на добра и услуги се пријавува во полињата 13 или 15 од ДДВ-04 пријавата, 

обврската за ДДВ во полињата 14 или 16 и под претпоставка за постоење на 

правото на одбивка во делот на пријавата кој се однесува на влезните исполнувања 

со право на одбивка прометот се пријавува и во полето 22 а влезниот ДДВ со право 

на одбивка во полето 23. 

Механизмот на пренесување на даночната обврска согласно со член 32-

а од ЗДДВ се применува кај прометот на добра и услуги поврзани со:  

1) градење, вклучувајќи одржување, реконструкција и отстранување на 

градби или нивни делови, кога примател на прометот е инвеститорот, а 

вршителот на прометот е изведувачот на работите, и во случај кога 

примател на прометот е изведувачот, а вршител на прометот е 

подизведувачот на работите;  

2) прометот со употребен материјал и употребен материјал кој не може 

повторно да се користи во иста состојба, отпад, индустриски и 

неиндустриски отпадни материјали, отпаден материјал кој може да се 

рециклира, делумно преработен отпад и  

3) пренос на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата 

согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно 

извршување согласно со Законот за извршување, кога доверителот 

се стекнува со доброто. 

1.1. Услови за примена на reverse charge механизмот 

Со цел доследна примена примена на механизмот на пренесување на 

даночната обврска потребно е да бидат исполнети кумулативно следните услови:  

• Прометот треба да е извршен помеѓу даночни обврзници кои се 

регистрирани за целите на данокот на додадена вредност во 

Македонија и 
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• Видот на прометот за кој се применува механизмот на 

пренесување на даночната обврска потребно е задолжително да 

е дефиниран во Одлуката за определување на добрата и 

услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого 

е извршен прометот од страна на друг даночен обврзник 

(Одлуката може да се види на следниот линк). 

Механизмот на пренесување на даночна обврска кај градежните услуги 

може да се примени на промети на добра и услуги кои се наведени во член 2, 

став (1) во точките од 1 до 20 од Одлуката за определување на добрата и 

услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот 

од страна на друг даночен обврзник. 

1.2. Издавање на фактура по извршен промет или по примен 

аванс 

Потсетуваме дека согласно член 31 од ЗДДВ, даночниот долг настанува:  

1) Во моментот кога е извршен прометот на доброто.  

• Кога доброто се превезува или испраќа, се смета моментот на 

започнување на превозот или на испраќањето.  

• Кога прометот вклучува монтирање или инсталирање, се смета 

моментот кога соодветните работи се завршени и  

2) Во моментот кога услугата е целосно извршена. 

Но, по исклучок, кога плаќањето е извршено пред извршувањето на 

прометот, време на настанување на даночниот долг е моментот кога е 

добиено плаќањето, во висина на данокот за добиениот износ. 

Понатаму, согласно членот 53, даночниот обврзник е должен да издаде 

фактура за прометот извршен спрема други даночни обврзници. За фактура се 

смета секој документ кој го издава даночниот обврзник или друго лице по негов 

налог за извршениот промет. Како фактура се смета и пресметката, со која 

даночниот обврзник пресметува одреден оданочив промет извршен спрема него од 

http://ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/226
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страна на друг даночен обврзник. Фактурата се издава на денот на кој бил 

извршен прометот, а најдоцна во рок од пет работни дена. 

Кога е добиен надоместок само за делумно извршен промет, пред да 

биде комплетиран прометот, даночниот обврзник издава одвоени фактури за 

секој делумно извршен промет.  

Даночниот обврзник издава фактура за секое плаќање кое го добива 

однапред (аванс), пред да биде извршен прометот. Кога се добива надоместок 

пред да биде извршен прометот, фактурата се издава во истиот ден кога 

авансното плаќање е добиено, а најдоцна во рок од пет работни дена од 

плаќањето. 

При размена на добра или услуги, секој поединечен даночен обврзник 

издава фактура. 

1.3. Промет на градежни услуги по член 32-а 

Даночен обврзник кој е регистриран за целите на ДДВ и кој врши промет 

на градежни услуги кои се наведени во Одлуката за определување на добрата 

и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен 

прометот од страна на друг даночен обврзник и за кои се применува механизамот 

на пренесување на даночната обврска, кон друг даночен обврзник регистриран 

за целите на ДДВ, има обврска да издаде фактура за извршениот промет. 

Даночниот обврзник кој врши промет на градежни услуги за кој се применува 

механизамот на пренесување на даночната обврска во фактурата не пресметува 

ДДВ и согласно член 53 став (6) во фактурата наведува „пренесување на даночна 

обврска во износ од ХХХ денари“. 

Согласно член 41-б) од ЗДДВ, вршителот на прометот има обврска да 

достави Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен 

должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот (ДДВ-ИПДО). 

Извештајот ДДВ-ИПДО е прилог кон даночната пријава за ДДВ (ДДВ-04). 
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Издадените фактури кои се однесуваат на плаќања кои се примени пред 

извршување на прометот (авансни плаќања) се пријавуваат во даночниот 

период во кој се примени. Со конечната фактура, даночниот обврзник врши 

севкупна пресметка за извршениот промет на добра или за извршените 

услуги, при што се минусираат надоместоците или делумните износи примени 

пред извршување на прометот (авансни плаќања), како и износите на данокот 

кој настанал за нив. Со издавање на конечната фактура вршителот на 

прометот во Извештајот треба да ја искаже само разликата од вкупниот износ 

на надоместокот за извршениот промет и авансните плаќања. 

Пример: Градежната фирма “А” (изведувач) е ангажирана од 

Инвестирот “О” за изградба на станбен и деловен простор, кој по изградбата 

Инвеститорот “О” има интенција да го продава. Вкупната вредност на 

договорот е 50.000.000 денари. 

Заради поставување на електрична мрежа, Градежната фирма “А” 

(изведувач) ја ангажира Градежната фирма “Б” (подизведувач). Изведбата на 

работите кои се предмет на прометот меѓу ангажира Градежната фирма “Б” и 

ангажира Градежната фирма “А” чини 3.000.000 денари. 

Градежните фирми “А” и “Б” и Инвеститорот “О” се регистрирани за 

целите на ДДВ. (важно: условот за примена за механизмот на пренесување на 

даночна обврска е исполнет). 

Со оглед на тоа дека прометот од Градежната фирма “Б” (подизведувач) кон 

Градежната фирма “А” (изведувач) е наведен во Одлуката за определување на 

добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е 

извршен прометот од страна на друг даночен обврзник, истиот потпаѓа под 

механизмот на пренесување на даночната обврска и Градежната фирма “Б” 

(подизведувач) во издадената фактура за поставување на електрична мрежа, во 

износ од 3.000.000 денари, нема обврска да пресмета ДДВ и во истата ќе наведе 

“пренесување на даночна обврска во износ од 540.000 денари”.  

Овој настан кај Градежната фирма “Б” ќе се евидентира на следниот начин: 
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+ - 

1200/ 3.000.000 741032/ 3.000.000 

Извршениот промет евидентиран како приход на посебна аналитика преку која 

се црпи податок за пополнување на полето 8 од ДДВ-04 

Во овој случај Градежната фирма “А” (изведувач) се јавува како примател на 

прометот на кој се применува механизмот на пренесување на даночната обврска и 

има обврска сама да го пресмета данок на додадена вредност. Воедно, со оглед на 

тоа дека се исполнети условите од членовите 33, 34 и 35 од ЗДДВ, односно овој 

промет е за цели на дејноста на Градежната фирма “А” (изведувач), истата има 

право на одбивка на претходниот данок. 

Кај Градежната фирма “А”, пак оваа ситуација ќе се евидентира на следниот 

начин: 

+ - 

4000/ 3.000.000 2200/ 3.000.000 

130032/ 540.000 230032/ 540.000 

994032/ 3.000.000 999032/ 3.000.000 

Примениот промет евидентиран како трошоци за градба (производство), 

а основата за ДДВ и самиот влезен и излезен ДДВ евиентирани на посебни 

аналитики (синтетички сметки 130, 230 и вонбилансна евиденција) преку кои се 

црпи податок за пополнување на полињата 13, 14, 22 и 23 од ДДВ-04 пријавата 
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Прометот од Градежната фирма “А” (изведувач) кон Инвеститорот “О” исто 

така потпаѓа под механизмот на пренесување на даночната обврска и Градежната 

фирма “А” (изведувач) во издадената фактура за поставување на електрична 

мрежа, во износ од 50.000.000 денари, нема обврска да пресмета ДДВ, односно во 

истата ќе наведе “пренесување на даночна обврска во износ од 9.000.000 денари”.  

Овој настан кај Градежната фирма “А” ќе се евидентира на следниот начин 

(претпоставуваме дека е директно испорачана ф-ра и градбата е завршена во 

истата година кога е и почната): 

+ - 

1200/ 50.000.000 741032/ 50.000.000 

Извршениот промет евидентиран како приход на посебна аналитика преку која 

се црпи податок за пополнување на полето 8 од ДДВ-04 

Инвеститорот “О” се јавува како примател на прометот на кој се применува 

механизмот на пренесување на даночната обврска и има обврска сам да го 

пресмета данок на додадена вредност. Од причина што се исплонети условите од 

членовите 33, 34 и 35 од ЗДДВ, Инвеститорот “О” има право на одбивка на 

претходниот данок. 

Бидејќи претпоставуваме дека инвеститорот добива само една влезна 

фактура за целите на овој пример, а инвестицијата ја третира како залиха за 

продажба, евиденцијата ќе ја изврши на следниот начин: 
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+ - 

6600/ 50.000.000 2200/ 50.000.000 

130032/ 9.000.000 230032/ 9.000.000 

994032/ 50.000.000 999032/ 50.000.000 

Примениот промет евидентиран како трошоци за градба (производство), 

а основата за ДДВ и самиот влезен и излезен ДДВ евиентирани на посебни 

аналитики (синтетички сметки 130, 230 и вонбилансна евиденција) преку кои се 

црпи податок за пополнување на полињата 13, 14, 22 и 23 од ДДВ-04 пријавата 

Инвеститорот кон крајниот примател на прометот на станбен и деловен 

простор издава фактура со пресметан ДДВ. Во зависнот од тоа дали предмет на 

продажба се станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за 

станбени цели или деловен простор, Инвеститорот “О” потребно е да примени 

соодветна даночна стапка пропишана согласно ЗДДВ. 

Ако инвеститорот продава деловен простор од 50 м2 за нето цена од 60.000 

евра во денарска противвредност, тогаш тој е обврзан да засмета и 18% ДДВ на 

оваа цена. Под претпоставка дека набавната вредност на 1 м2 е пресметана на 400 

евра, тогаш овој настан ќе се евидентира како во продолжение: 
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+ - 

1200/ 4.354.200 741018/ 3.690.000 

 230018/ 0.664.200 

6600/ 1.230.000 7010/ 1.230.000 

При евиденцијата петпоставуваме курс на еврото од 61,5 

 

1.1. Примен аванс пред почеток со градежни работи 

Издадените фактури кои се однесуваат на плаќања кои се примени пред 

извршување на прометот (авансни плаќања) се пријавуваат во даночниот 

период во кој се примени.  

Со конечната фактура, даночниот обврзник врши вкупна пресметка за 

извршениот промет на добра или за извршените услуги, при што се 

минусираат надоместоците или делумните износи примени пред извршување 

на прометот (авансни плаќања), како и износите на данокот кој настанал за 

нив.  

Со издавање на конечната фактура вршителот на прометот во 

Извештајот треба да ја искаже само разликата од вкупниот износ на 

надоместокот за извршениот промет и авансните плаќања. 
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Пример: Градежната фирма “Г” (изведувач) е ангажирана од Инвестирот 

“И” за изградба на станбен и деловен простор. Вкупната вредност на 

договорот е 30.000.000 денари. 

Договорен е аванс пред почетокот на градежните работи во износ од 

6.000.000 денари. 

За примениот аванс се издава авансна фактура додека по 

завршувањето на градежните работи конечна фактура во која се одбива 

износот на платениот аванс. 

Евиденцијата кај Градежната фирма “Г” во однос на примениот аванс е 

следна: 

+ - 

1000/ 6.000.000 2220/ 6.000.000 

Евиденција на примен аванс од 30.000.000 денари 

Врз основ на примениот аванс се издава авансна фактура која соодветно се 

евидентира: 

+ - 

1200/ 6.000.000 2930/ 6.000.000 

Приход не се признава бидејќи сеуште не е завршена работата и не може да се 

направи сптотивставување со настанатите трошоци. Затоа се евидентира на 

сметка 293 – Пресметани приходи за идни периоди 
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Во полето 8 од ДДВ-04 вршителот на прометот го пријавува износот 

евидентиран на сметка 2930. 

Конечната фактура се издава на цел износ од 30.000.000 денари минус 

примениот аванс од 6.000.000 денари. 

Износот за доплата е 24.000.000 денари и само тој износ ќе се пријави во 

полето 8 од ДДВ-04 пријавата која ќе ја поднесе вршителот на прометот. 

+ - 

1200/ 30.000.000 741032/ 30.000.000 

1200/ - 6.000.000 2930/ - 006.000.000 

1200/ - 6.000.000 2220/ - 006.000.000 

Приход се признава бидејќи сега е завршена работата. Се сторнираат износите 

на примениот аванс (222) и однапред признаените приходи по издадената 

авансна фактура (293) и се ажурира сметка 120 (сторно на истите износи од 

сметките 222 и 293) 

Извадок од аналитички картички на вршителот на прометот по извршена 

евиденција: 
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Сметка 1200 – побарувања од купувачите од коминтент Инвестирот “И” 

+ - 

6.000.000 (авансна ф-ра)  

30.000.000 (конечна ф-ра)  

- 6.000.000 (сторно авансна ф-ра)  

- 6.000.000 (сторно примен аванс)  

24.000.000 Салдо (за доплата)  

2. Продажба на станбени згради и станови на физички 

лица во оној дел во кој истите се користат за 

станбени цели. 

Согласно член 30 став (1) точка 14 доколку се врши промет на нов стан 

односно прв промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите 

се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по 

изградбата се применува повластена даночна стапка од 5%. 

Согласно член 23 став (1) доколку првиот промет на станбени згради и 

станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се 

изврши во рок после пет години по изградбата во тој случај прометот се 

ослободува од данок на додадена вредност без право на одбивка на 

претходениот данок.  
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2.1. Промена на околности и исправка на претходен данок 

Во ваков случај доколку прометот се изврши во рок после пет години, 

и доколку инвеститорот (продавачот) го искористил правото на одбивка 

(доколку е искажан побаруван ДДВ на сметка 130 и доколку истиот е пријавен 

во ДДВ-04 додека се градени објектите), тој е должен да направи исправка на 

одбивката на претходниот данок, согласно член 37 од ЗДДВ (Исправка на 

одбивката на претходниот данок) и исправката да ја искаже во поле 27 од ДДВ-

04 пријавата. 

2.2. Мешовит промет на објекти со помошни простории 

(гаражи, подруми и сл.) 

Дополнително треба да се има во предвид дека при прв промет на 

станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени 

цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата, во истиот момент 

(заедно со станот) се купува и гаражата или подрумот, за извршениот промет 

се применува повластена даночна стапка од 5%.  

Ова од причина што станува збор за мешовит промет, односно согласно 

член 8) став (1) од ЗДДВ, ако прометот на добра како основен промет е 

дополнет со промет на друго добро или услуга како спореден промет, 

целокупниот промет ќе се смета за промет на добра. 

Доколку гаражата или подрумот се купи во различен момент од 

моментот на купување на стан во тој случај за овој промет треба да се 

примени општата даночна стапка од 18%. 

2.3. Однос со Законот за даноците на имот 

На остварениот промет на недвижности, согласно Законот за даноците на 

имот се плаќа данок на промет на недвижности. Под промет на недвижности во 

смисла на овој закон се смета преносот со надоместок на правото на сопственост 

на недвижности, замената на една недвижност за друга, како и друг начин на 

стекнување на недвижности со надоместок меѓу правни и физички лица. 



 

16 
 

Даночен обврзник може да биде и купувачот и продавачот (по договор), 

даночната стапка е 2-4% а даночната основа е пазарната вредност на недвижноста 

утврдена во моментот на настанување на обврската по посебна методологија 

согласно со закон. 

Но, согласно со член 25 став (1) точка 9) од Законот за даноците на имот, 

данок на промет на недвижности не се плаќа 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.  

Ова значи дека доколку првиот промет на станбени згради и станови во оној 

дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет 

години по изградбата не подлежи на одданочување со данок на промет на 

недвижности и обратно доколку доколку првиот промет на станбени згради и 

станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши 

во рок после пет години по изградбата истиот подлежи на одданочување со 

данок на промет на недвижности. 

Шема за проверка при продажба на станбени објекти за станбени цели 

 Продадени во рок до 5 

години по изградбата 

Продадени по 5 години по 

изградбата 

ДДВ 5% Ослободени (но исправка 

во случај да е користено 

право на одбивка на влезен 

ДДВ при градбата) 

Данок на промет Ослободено Се плаќа 
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2.4. Кога правно лице купува станбен објект 

Често се случува купувач на стан, при прв промет на станбени згради и 

станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се 

изврши во рок до пет години по изградбата, да биде даночен обврзник 

регистириран за данокот на додадена вредност, односно правно лице, па во 

овој случај се поставува прашањето за примена на соодветна даночна стапка 

(5% или 18%)?  

Секако логично е дека доколку правно лице купува станбен објект кој ќе 

го користи за административни цели (како седиште на фирма, односно главна 

канцеларија на пример) пред да се изврши прометот да се направи пренамена 

на просторот од станбен во деловен. На овој начин би се тргнале сите дилеми, 

па ќе може слободно да се примени соодветната стапка за ДДВ од 18%. Но, во 

пракса ретко кој ја спроведува оваа процедура пред вршење на прометот. 

Освен прашањето за примена на соодветна стапка настанува и дилема 

во однос на постоењето на право на одбивка на претходниот ДДВ кај 

примателот на прометот?  

2.4.1. Продажба на станбени згради и станови на правни лица кои вршат 

дејност изнајмување на станови за станбени цели во оној дел во кој 

истите се користат за станбени цели (изнајмување на физички лица)  

Во овој случај се поставува дилемата за правилна примена на даночна 

стапка, кога купувачот е правно лице регистрирано за цели на данокот на додадена 

вредност и кое што врши дејност за изнајмување на станови за станбени цели, а 

предмет на промет е нов стан, односно прв промет на станбени згради и станови 

во оној дел во кој истите се користат за станбени цели. 

На мислење сме дека во овој случај правното лице го купува станот 

заради вршење на дејност – изнајмување на физички лица. Следствено, не се 

исполнети условите за примената на повластената стапка од 5%, бидејќи 

согласно член 30 став (1) точка 14, истата се врзува со намената за која се 

купува станот: „станбени цели“. Во овој случај правното лице го купува 
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станот за цели на дејноста. Потоа, кога ќе го издава станот под наем на 

физичко лице, физичкото лице ќе го користи за станбени цели, но тоа е секако 

засебен промет.  

Следно е прашањето за постоењето или отстуството на право на 

одбивка на претходен ДДВ при набавката на станот. 

Согласно член 23 точка 2 од ЗДДВ, се ослободува од данокот на 

додадена вредност без право на одбивка на претходен данок изнајмувањето 

на станбени објекти и станови, доколку истите се користат за станбени цели.  

Ова значи дека даночните обврзници кои вршат дејност изнајмување на 

станови за станбени цели немаат обврска да пресметаат данок на додадена 

вредност на услугата за изнајмување на станови, но истовремено немаат 

право на одбивка на претходен данок за влезните исполнувања (набавката на 

стан, набавка на опрема и мебел, трошоци за одржување на станот и сл.). 

2.4.2. Продажба на станбени згради и станови на правни лица во оној дел во 

кој истите се користат за административни цели 

Во случај кога купувачот е правно лице регистрирано за цели на 

данокот на додадена вредност, а предмет на промет е нов стан, односно прв 

промет на станбени згради и станови и кое што истите ги користи за свои 

административни цели се применува општата даночна стапка од 18% од 

причина што не е исполнет условот за примена на повластена даночна стапка 

наведен член 30 став (1) точка 14.  

Ова е наше мислење и би го препорачале без разлика дали претходно е 

спроведена процедура за пренамена во деловен простор или не. 

Доколку се исплонети условите од членовите 33, 34 и 35 од ЗДДВ, правното 

лице има право на одбивка на претходниот данок. 

 



 

19 
 

2.4.3. Продажба на карабина 

Во случај кога при изградба на станбена зграда, инвеститорот во фаза 

на карабина се откаже од понатамошна избрадба на објектот и решава истиот 

да го продаде тогаш доколку инвеститорот е даночен обврзник регистриран 

за цели на данокот на додадена вредност за истиот промет треба да примени 

општа даночна стапка од 18%. 

2.5. Купување на на куќа по принципот ,,клуч на рака’’ 

Во случај кога се купува куќа по принципот ,,клуч на рака’’ а воедно сите 

материјали за изградба се во сопственост на фирмата изведувач на градбата 

тогаш се применува повластена даночна стапка од 5%.  

Доколку материјалите за изградба се во сопственост на купувачот, 

односно единствено се ангажира компанија која само ќе ја изгради куќата во 

овој случај станува збор за промет на услуга и овој промет подлежи на 

одданочување со општата даночна стапка од 18%. 

2.6. Отстапување на плац од страна на физичко лице на 

градежна фирма за изградба на станбени згради и станови 

Во случај кога физичко лице отстапува плац на градежна фирма, која што ќе 

гради станбени згради и станови, а притоа физичкото лице ќе добие надоместок во 

форма на изграден станбен простор, согласно член 4 став (1) од ЗДДВ кога 

прометот на добра се врши како надоместок за промет на други добра или за 

промет на услуги, секој од овие промети се смета за посебен промет на добра или 

на услуги.  

Ова значи дека доколку физичкото лице не е регистрирано за цели на 

данокот на додадена вредност прометот од физичкото лице кон градежната 

фирма за отстапување на плац ќе биде без данок на додадена вредност, од 

причина што истото не е регистрирано за цели на данокот на додадена 

вредност и нема обврска да искажува ДДВ.  
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Обврската на правното лице кон физичкото лице настанува врз основа 

на потпишаниот договор. 

Понатаму, прометот од градежната фирма кон физичкото лице за 

станбениот простор ќе биде предмет на одданочување со повластена 

даночна стапка од 5% од причина што е исполнет условот наведен во член 30 

став (1) точка 14. 
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