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Недвижностите, постројките и опремата се од есенцијално значење за 

непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски 

ентитети, без разлика од кој сектор доаѓаат. 

Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни аспекти 

поврзани со материјалните основни средства. 

 Дефинирање и вреднување на основните средства 

Материјалните основни средства, односно недвижностите, постројките и 

опремата (НПО) како што се дефинирани во МСС 16 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ, 

се дефинирани како материјални средства коишто: 

• Се чуваат за користење во производство или обезбедување на производи 

или услуги, за изнајмување на други или за административни цели и 

• Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период. 

Ентитетот ги вреднува трошоците на сите НПО според генералниот принцип 

на признавање во времето кога тие се направени и тие ги вклучуваат трошоците 

направени на почетокот за стекнување или изградба на ставка од НПО и трошоците 

направени последователно за да се додаде на или замени дел од или сервисира 

ставка. 

Доколку објективната вредност може да биде веродостојно измерена, 

ентитетот може да ги евидентира сите ставки од НПО од класата по ревалоризиран 

износ (објективната вредност на ставките на датумот на ревалоризација минус 

секоја последователна акумулирана депрецијација и акумулирани загуби од 

обезвреднување). 

Набавната вредност на ставка од НПО треба да биде признаена како 

средство само ако: 

• Е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе 

претставуваат прилив за ентитетот и 

• Набавната вредност на средството може веродостојно да се измери. 
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 НПО во македонскиот сметковен план 

Согласно со усвоениот Правилник за сметковен план и содржината на 

одделните сметки во сметковниот план НПО кај нас главно се евидентираат на 

класа 0 – нетековни средства, во рамките на групата 01 – материјални средства, на 

следните синтетички сметки: 

• 010 – земјиште: на оваа сметка се евидентира градежното земјиште без 

градежни објекти; земјиштето под градежните објекти; земјиштето за 

експлоатација на камен, глина, чакал, песок; земјиштето за експлоатација на 

руда, шумското земјиште, земјоделското земјиште; земјиштето под 

повеќегодишните насади, парковите и слично; земјиштето под 

сообраќајниците, дворовите, паркинзите; земјиштето за депонии; чистото 

необработено и незасадено земјиште и камењари; поробрување на 

земјиштето, како вложување во одводување, уредување на пристап и 

слично); 

• 011 – градежни објекти: на оваа сметка се евидентираат административните 

згради, фабричките згради, халите и работилниците, зградите на хотели, 

мотели, ресторани, продавниците, складиштата, силосите, стакленици, 

сушални, ладилници, монтажни згради, бараки, мостови, дрвени 

конструкции, огради, спортски терени, стадиони, спортски сали, базени, 

рибници, паркинзи, надвозници, железнички пруги, мостови, тунели, 

вијадукти, цевководи, канали, далеководи, жичарници, градежни објекти вон 

употреба и за останати неспомнати градежни објекти; 

• 012 – постројки и опрема: се евидентираат постројките за обработка и 

преработка, техничките постројки, погонските мотори, платформите, 

машините, енергетските постројки, постројките за разладување, постројките 

за пренос, мелничарски постројки, постројки за пакување и амбалажа, 

постројките вон употреба, опремата за производство и промет, 

канцелариската опрема, телекомуникациската опрема, компјутерите, 

опремата за продавници, опремата за угостителските објекти, за хотелите и 

слично, опремата за сервисирање, земјоделската опрема, опремата за 

градежништво, опрема за заштита при работа и за противпожарна заштита, 

опремата вон употреба и останатите неспомнати постројки и опрема; 
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• 013 – алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни 

средства: на оваа сметка се евидентираат алатите, мерните и контролни 

инструменти и прибор, аудио и видео апаратите, камерите, светлечки 

реклами, погонскиот инвентар и магацинскиот инвентар, канцеларискиот 

инвентар, мебелот, угостителскиот и хотелскиот инвентар, патничките 

возила, товарните возила, влечните возила, приклучните транспортни 

средства (приколки), автобусите, авионите, пловните објекти, велосипедите, 

моторите и слично.  

 Почетно признавање и последователно мерење на 

вредноста на НПО 

При почетното признавање, ставка од НПО што се квалификува за 

признавање како средство треба да се мери по нејзината набавна вредност. 

Набавната вредност на ставка од НПО вклучува: 

• Набавна цена, вклучувајќи царина и неповратни даноци на набавка, по 

одземање на трговските попусти и рабатите; 

• Сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на 

средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на 

начин предвиден од страна на раководството; 

• Првичната проценка на трошоците за демонтирање и отстранување на 

средството и обновување на просторот каде што тоа е лоцирано, обврската 

за која ентитетот ги прави овие трошоци било кога средството е стекнато или 

како последица од користењето на средството во текот на одреден период 

за цели различни, отколку произведување залихи во текот на тој период. 

Во МСС 16 се дадени следните примери на трошоци коишто директно можат 

да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е 

оперативно способно се: 

• Трошоците за користи на вработените (МСС 19) коишто настануваат 

директно од изградбата или стекнувањето на ставката од НПО; 

• Трошоците за подготовка на локацијата; 
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• Првичните трошоци за испорака и манипулирање; 

• Трошоците за инсталирање и монтирање; 

• Трошоците за тестирање дали средството соодветно функционира, по 

одземање на нето примањата од продажба на било кои ставки произведени 

додека средството се носи до локацијата и состојбата во која тоа е 

оперативно способно (како што се примероци произведени кога се тестира 

опремата); 

• Надоместоци за професионалци. 

По почетното признавање ентитетот треба да избере или:  

• трошочен модел или  

• модел на ревалоризација... 

... како своја сметководствена политика и треба да ја применува таа политика 

за целата група на НПО. 

Трошочниот модел подразбира по признавањето како средство, ставка од 

НПО треба да се евидентира по нејзината набавна вредност минус акумулираната 

депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување. 

Моделот на ревалоризација пак подразбира да по признавањето како 

средство, определена ставка од НПО, чија објективна вредност може веродостојно 

да се измери, треба да се евидентира по ревалоризираната вредност, која ја 

преставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена 

за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани 

загуби поради обезвреднување. 

Во случај на употреба на овој модел, ревалоризациите треба да се прават со 

достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално 

не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност 

на крајот на периодот за известување. 

Објективната вредност на земјиштето и зградите вообичаено е нивната 

пазарна вредност утврдена со проценка што се врши од страна на професионално 
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квалификувани проценители исто како и објективната вредност на останатите 

ставки од НПО која треба да биде утврдена со проценка. Зачестеноста на 

ревалоризации зависи од промените во објективните вредности на ставките од 

НПО кои се равалоризираат. Кога објективната вредност на ревалоризираното 

средство материјално (значајно) се разликува од сметководствената вредност, 

потребна е понатамошна ревалоризација. 

Некои ставки од НПО може да имаат значајни и чести промени на 

објективната вредност, така што, потребна е годишна ревалоризација. Таквите 

чести ревалоризации не се потребни за ставки кои имаат незначајни промени на 

објективната вредност. Наместо тоа, може да биде потребна ревалоризација на 

ставката само на секои три или пет години. 

Ако не постои доказ за пазарната вредност поради специфичната природа 

на ставката од НПО и поради тоа што ставката ретко се продава, ентитетот може 

ќе треба да ја процени објективната вредност користејќи приходен пристап или 

пристап заснован на замена врз основа на депрецирана набавна вредност. 

Ако ставка од НПО се ревалоризира, целата група на НПО на која и припаѓа 

тоа средство треба да биде ревалоризирана. 

Кога ставка од НПО е равалоризирана, акумулираната депрецијација до 

датумот на ревалоризација се третира на еден од следните начини: 

• Повторно се искажува пропорционално на промената на бруто 

сметководствената вредност на средството, така што сметководствената 

вредност на средството по ревалоризацијата е еднаква на неговиот 

ревалоризиран износ. Овој метод често се користи кога средството се 

ревалоризира со примена на индекс за определување на негова замена врз 

основа на депрецирана набавна вредност; 

• Се елиминира на товар на бруто сметководствената вредност на средството 

и нето износот повторно се искажува според ревалоризираниот износ на 

средството. Овој метод често се користи за згради. 
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Кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат 

на ревалоризација, зголемувањето треба да биде признаено во останатиот 

извештај за сеопфатна добивка и акумулиран во главнината под насловот 

ревалоризациони вишоци. Меѓутоа, зголемувањето треба да биде признаено како 

приход до висина која што го анулира ревалоризационото намалување на истото 

средство кое претходно било признаено во добивката или загубата како расход. 

Ако сметководствената вредност на средството е намалена како резултат на 

ревалоризација, намалувањето треба да биде признаено во добивката или 

загубата како расход. Меѓутоа, намалувањето треба да биде признаено во 

останатиот извештај за сеопфатна добивка до висината на било кое кредитно салдо 

што постои во ревалоризационите вишоци во однос на тоа средство. 

Намалувањето признаено во останатиот извештај за сеопфатна добивка го 

намалува износот акумулиран во главнината под ревалоризациони вишоци. 

Мора да потенцираме дека согласно промените во нашата даночна 

легислатива од 2019 година, со член 9-а од Законот за данок на добивка, 

пресметаната амортизација на ревалоризаните основни средства стана непризнат 

расход за даночни цели. Имено согласно промените, непризнаени расходи за 

даночни цели се и трошоците за амортизација на ревалоризираната вредност на 

материјалните и нематеријалните средства. Амортизирано средство или група 

средства не можат повторно да се вклучат во пресметка на амортизација при 

утврдување на основата за оданочување. 

 Пресметка и евиденција на амортизација (депрецијација) 

На ова место ќе направиме дистинкција помеѓу сметководствените аспекти 

на амортизацијата согласно МСС и МСФИ и нејзиниот даночен третман.  

1.3.1. Сметководствени аспекти на амортизацијата 

Секој дел на ставката од НПО со набавна вредност што е значајна во однос 

на вкупната набавна вредност на ставката треба посебно да се депрецира. 
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Земјиштето и зградите се посебни средства и посебно се евидентираат, дури 

и кога заедно се стекнати. Со некои исклучоци, како што се каменоломи и депонии, 

земјиштето има неограничен корисен век и затоа не се депрецира. Зградите имаат 

ограничен корисен век и затоа претставуваат средства што подлежат на 

депрецијација. Зголемување на вредноста на земјиштето на кое се наоѓа зграда не 

влијае врз определувањето на корисниот век на употреба на зградата што ќе се 

депрецира. 

Трошокот за депрецијација за секој период треба да биде признаен во 

добивката или загубата освен ако тој не е вклучен во сметководствената вредност 

на друго средство. 

За да се алоцира износот што се депрецира на средството на систематска 

основа, во текот на неговиот корисен век можат да бидат користени различни 

методи на депрецијација:  

• Праволиниски метод; 

• Метод на опаѓачко салдо и  

• Метод на единици на производство. 

Користениот метод на депрецијација треба да го одрази начинот на кој се 

очекува да бидат потрошени идните економски користи од средството од страна на 

ентитетот. Ентитетот избира метод што најмногу го рефлектира очекуваниот начин 

на трошење на идните економски користи од средството. Тој метод се применува 

конзистентно од период во период освен ако нема промена во очекуваниот начин 

на трошење на тие идни економски користи. 

Праволиниската депрецијација резултира во константен трошок во текот на 

векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството.  

Методот на опаѓачко салдо резултира во трошок што се намалува во текот 

на корисниот век на употреба (на пример 40% во првата, 30% во втората година, 

20% за третата и 10% за четвртата година). При примената на овој метод, најголем 

износ на амортизација се пресметува во првата година, а најмал во последната 

година. Дегресивниот метод става акцент на тоа што, додека е средството ново и 
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може да создаде поголеми приходи со помалку трошоци (на пример трошоци за 

одржување) и може да поднесе поголем трошок на амортизација. Во подоцнежните 

години, неговата физичка способност е се помала, така што и трошокот за 

амортизација се намалува за да се спротивстави со помалку генерираните 

приходите. 

Сепак, реалното физичко трошење на средството и методот на дегресивно 

салдо се обратно пропорционални, затоа што најголем износ на амортизација се 

пресметува кога средството создава најмалку трошоци, а најмал износ на 

амортизација се пресметува тогаш кога средството генерира најмногу трошоци на 

одржување.  

Методот на единици на производство резултира во трошок врз основа на 

очекуваната употреба или излезни единици. Така на пример ако средството има 

очекуван животен век изразен во некоја мерна единица (произведени парчиња, 

километри, работни часови и сл.) стапката на амортизација ќе се изрази врз основа 

на реалните  

Најголемата предност на овој метод е во тоа што расходот на амортизација 

се спротивставува сразмерно со економскиот бенефит од средството. Во случај да 

се произведат поголем број на производи, односно активноста на друштвото е 

поголема се евидентираат поголеми приходи но соодветно и поголем трошок за 

амортизација. 

Така на пример, доколку при користењето на оваа метода се претпостави 

животен век на едно средство, на пример камион од 5.000.000 километри, а 

камионот во предметниот период поминал 350.000 километри, стапката на 

амортизација би изнесувала 350.000 / 5.000.000 = 7%. 

Износот по којшто се депрецира средството се утврдува по одземањето на 

неговата преостаната вредност. Во практиката, преостанатата вредност на 

средство често е незначајна и, поради тоа, нематеријална во пресметката на 

износот што се депрецира. 
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Средството започнува да се депрецира кога тоа станува расположливо за 

употреба, т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходни за тоа да биде 

оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. 

1.3.2. Даночни аспекти на амортизацијата 

Согласно овие одредби од Законот за данокот на добивка можно е да настане 

дискрепанца измеѓу пресметаната и евидентирана амортизација во 

сметководствениот систем на ентитетот и износот на амортизација кој се даночно 

признат расход за целите на данокот на добивка. 

Фактички со измените во Законот кои стапија на сила на почетокот на 2019 

повторно се воведе механизам на контрола врз употребата на амортизацијата како 

даночно одбитна ставка при изготвување на даночниот биланс за оданочување со 

данокот на добивка. 

Во овој контекст еднакво важни се три акти: 

• Законот за данок на добивка; 

• Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните 

амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, 

односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства 

и 

• Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на 

добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното 

оданочување. 

1.1.1.1. Стапки по кои се пресметува максимално признатиот 

износ на амортизација за даночни цели  

Тргнувајќи од законските одредби, трошоците за амортизација на 

материјалните и нематеријалните средства се признаваат како расход во 

даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност на средствата со 

примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за 



 

12 
 

амортизација. Одбраниот метод на амортизација се применува до конечна 

амортизација на поединечното средство или група средства. 

Ако даночниот обврзник за свои потреби ги отпишува средствата по методи 

и стапки кои се различни од утврдените со Уредбата и ако вкупно утврдениот износ 

на амортизација за даночниот период е помал од износот кој би се добил со 

примена на одредбите на Уредбата, така утврдениот износ претставува расход по 

основа на амортизација и за целите на одданочувањето. 

Преглед на номенклатурата на средствата за амортизација и годишните 

амортизациони стапки даваме во продолжение: 
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Реден број на 
амортизациона 
група 

Назив на средствата по амортизациони групи 
Годишна 
стапка на 
амортизација 

1. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ   

1.1. 

Градежни објекти на високоградба и нискоградба од армирано 
бетонска и метална конструкција (згради, мостови, тунели, 
надвозници, нафтоводи, гасоводи, водоводи и далекуводи), како 
и градежни објекти кои се сметаат за самостојни градежни 
објекти 

2,5 

1.2. 
Градежни објекти на нискоградба со горен строј (горен строј на 
патишта и пруги, брани, насипи, прегради и сл.) 

3 

1.3. 
Градежни објекти на високоградба и нискоградба од дрвена 
конструкција 

5 

1.4. Останати неспомнати градежни објекти 10 

2. ОПРЕМА   

2.1. 
Опрема за производство и преработка, дистрибуција на нафта, 
гас, електрична и топлотна енергија, опрема за водовод и 
комунални услуги и бродови 

5 

2.2. 
Погонски и деловен инвентар (машини, алати, транспортни 
средства и уреди), авиони и други превозни средства и опрема 
во воздушниот сообраќај 

10 

2.3. 

Мебел и деловен инвентар во трговија, угостителство и туризам, 
опрема за затоплување, вентилација и за одржување на 
канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, 
како и друга опрема за вршење на канцелариски работи 

20 

2.4. 
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема, 
патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни 
уреди 

25 

2.5 Останата неспомната опрема 10 

3. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА   

3.1 ПОВЕЌЕГОДИШНИ НАСАДИ 10 

3.2 ОСНОВНО СТАДО 20 

4. ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 20 

5. ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА 10 

Согласно член 4, став 2 од Уредба, годишните амортизациони стапки 

утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација за целите на 

оданочувањето може да се зголемат најмногу до 50%. Вака зголемените 
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амортизациони стапки се сметаат како највисоки дозволени амортизациони стапки 

за пресметување на амортизацијата која се признава како расход во даночниот 

биланс согласно со член 9-a став 2 од Законот за данокот на добивка и член 24 став 

1 од Законот за данокот на личен доход (за СВД). 

Износот на амортизација пресметана со повисока стапка од стапката 

пропишана во номенклатурата на средствата за амортизација и годишните 

амортизациони стапки, се смета за оданочив расход. 

1.3.3. За кои средства не се смета амортизација за даночни цели? 

Под материјални и нематеријални средства, онака како што се дефинирани 

во Уредбата се сметаат правата односно предметите, чиј поединечен трошок на 

набавка е поголем од 500 евра во денарска противвредност и корисниот век на 

употреба е подолг од една година: градежните објекти, постројките и опремата, 

алатот, погонскиот и канцеларискиот инвентар, компјутерската опрема вклучувајќи 

ги и софтверите, мебелот, транспортните уреди и средства, биолошките средства 

(повеќегодишни насади и основни стада), со кои располага даночниот обврзник и 

кои служат за вршење на неговата дејност. 

Обврската за пресметување на амортизацијата односно на отписот на 

вредноста не се однесува на следниве средства:  

1) земјиштата и шумите како природни богатства што не се трошат; 

2) градежните објекти и предметите кои во согласност со закон се 

прогласени за споменици на културата и за историски споменици, 

односно кои претставуваат музејска вредност како и уметничките дела 

(освен ако овие објекти не се користат за дејност од која се остваруваат 

приходи) и книгите во библиотеките;  

3) патишта од локално значење со земјена или макадамска подлога, како и 

објектите кои се нивен составен дел;  

4) долниот строј кај железничките и другите пруги кај патиштата, 

аеродромите, улиците, плоштадите, парковите и другите изградени јавни 

површини;  

5) средствата кои не се расположливи за употреба;  
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6) средствата кои трајно се надвор од употреба и  

7) средствата на даночниот обврзник над кој е отворена постапка за стечај 

или ликвидација, ако во тоа време не ја врши дејноста. 

1.3.4. Утврдување на набавна вредност на основните средства за даночни 

цели 

Согласно Уредбата, набавната вредност на основните средства се утврдува 

во согласност со прифатените сметководствени стандарди и ја сочинува куповната 

цена (фактурната вредност) зголемена за увозните давачки и даноците кои не се 

рефундираат при купувањето и сите други издатоци кои директно се припишуваат 

на подготвување на средството за неговата наменета употреба. Сите трговски 

попусти и рабати искажани во фактурната вредност се одбиваат при утврдување 

на набавната вредност. 

Основицата за пресметување на амортизација се коригира за 

последователните издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои 

се зголемува очекуваната корист на средството за даночниот обврзник, односно за 

вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се 

зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и 

слично.  

Променетата вредноста на средството по основ на последователните 

издатоци претставува основица за натамошно пресметување на амортизацијата од 

денот кога издатоците настанале, односно кога се утврдени. 

1.3.5. Даночен третман на амортизацијата на ревалоризираниот дел на 

вредноста на основните средства 

Дополнително, согласно законските одредни, за непризнаени расходи за 

даночни цели се сметаат и трошоците за амортизација на ревалоризираната 

вредност на материјалните и нематеријалните средства. 

Така, иако основица за пресметување на амортизацијата претставува 

набавната вредност, односно ревалоризационата вредност на средствата 
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утврдена во согласност со усвоените МСС и МСФИ, согласно одредбите на 

Уредбата трошоците по основ на амортизација на ревалоризационата вредност на 

средствата, пресметани за делот на ревалоризационата вредност на средствата 

која е повисока од нивната набавна вредност, не се признаваат како расход во 

даночниот биланс. 

Правилникот понатаму прецизира дека износот на амортизацијата на 

материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата 

пресметана на набавната вредност на средствата, се смета за оданочив расход. 

1.3.6. Повторна пресметка на амортизација на еднаш целосно амортизирани 

средства 

Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување 

на амортизација, односно кога износот на набавната вредност на средството е 

еднаков со износот на отпишаната вредност, престанува натамошното 

пресметување на амортизацијата. Тоа важи и доколку средствата и потоа, по 

целосното амортизирање, се користат за вршење на дејноста.  

Едноставно кажано, амортизирано средство или група средства не можат 

повторно да се вклучат во пресметка на амортизација при утврдување на основата 

за оданочување, без разлика дали истите сеуште имаат употребна (корисна) 

вредност за ентитетот. 

1.3.7. Користење на даночен кредит за претходно прикажани непризнати 

расходи за евидентиран поголем износ на амортиација во однос на 

дозволениот со Уредбата  

Но, со измените од Службен Весник 275 од 2019 се воведе нов член 17-а во 

Законот со кој се дава можност за користењет на т.н. „даночен кредит“. Имено, во 

став 1 од член 17-а се дава можност даночната основа да се намали за износот на 

трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони 

стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните 

амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на 

даночната основица. 
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Правилникот дополнително прецизира дека на даночните обврзници им се 

дава можност да користат даночен кредит односно да извршат намалување на 

даночна основа во ДБ износот на трошоците за амортизација над износот 

пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на 

средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во 

претходниот период е извршено зголемување на даночната основа. 

Износот на трошоците за амортизација за кој може да се изврши намалување 

на даночната основа се пресметува како разлика помеѓу износот на пресметаната 

амортизација од страна на обврзникот и износот пресметан со примена на 

амортизационите стапки утврдени со номенклатурата на средствата за 

амортизација и годишните амортизациони стапки.  

Оваа разлика се искажува во образецот „ДБ“ во годината која следи по 

годината во која средството е целосно амортизирано, во износ не поголем од 

износот на пресметаната амортизација со примена на амортизациони стапки 

утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација, со исклучок на 

последната година од пропишаниот век на средството според годишните 

амортизациони стапки, кога може да се искаже целиот износ на амортизацијата за 

која во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа.  

Доколку годината во која основното средство е целосно амортизирано се 

совпаѓа со последната година од пропишаниот век на средството според годишните 

амортизациони стапки, во образецот „ДБ“ за таа година може да се искаже целиот 

износ на амортизацијата за која во претходниот период е извршено зголемување 

на даночната основа. 

Така, доколку претпоставиме дека Номенклатурата за одредено средство 

дозволува максимална стапка на амортизација од 20% (5 години век на употреба) 

а ние истото го амортизираме користејќи ја праволиниската метода по стапка од 

25% (4 години век на употреба), тоа значи дека секоја од четирите години во кои го 

амортизираме средството би искажувале 5% непризнат расход за кој би ја 

зголемиле даночната основа. После четвртата година имаме искажано кумулирани 
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20% непризнат расход, кој можеме да го искористиме како даночен кредит за 

намалување на даночната основа во ДБ во петтата година. 

 Третман на одржувањето на основните средства 

Резервните делови и опремата за сервисирање обично се евидентираат како 

залиха и како што се трошат се признаваат во добивката или загубата како расход.  

Меѓутоа, главните резервни делови и расположливата опрема што се 

очекува да биде ставена во функција се квалификуваат како НПО кога ентитетот 

очекува да ги користи во текот на повеќе од еден период. 

Слично на ова, ако резервните делови и опремата за сервисирање можат да 

се употребат само заедно со ставка од недвижности, постројки и опрема, тие се 

сметаат како недвижности, постројки и опрема. 

Според принципот за признавање, ентитетот во сметководствената вредност 

на ставката од НПО не ги признава трошоците за секојдневно сервисирање на 

ставката. Наместо тоа, овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како 

што настануваат. Трошоците за секојдневно сервисирање главно се трошоци за 

труд и потрошен материјал, и може да ги вклучат и трошоците за мали делови. 

Целта на овие издатоци често се опишува како за „поправки и одржување“ на ставка 

од НПО. 

 Отпис на ставки кои припаѓаат на групата НПО 

И тука мора да направиме разлика меѓу чисто сметководствените и 

даночните аспекти на темата. 

1.5.1. Сметководствени аспекти на расходувањето 

И МСС 16 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ се конзистентни во пропишаните 

ситуации во кои ставка која припаѓа на групата недвижнини, постројки и опрема 

треба да биде отпишана и тоа се следните две ситуации: 

• При оттуѓување (продажба); 
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• Кога не се очекуваат идни економски користи од нејзината употреба 

(расходување). 

Што се однесува до втората ситуација, одредени постојани средства и покрај 

тоа што физички не отсуствуваат од имотот на субјектот, сепак може да се во 

неупотреблива состојба и да не може да се стават во функција на обезбедување на 

идни економски користи за друштвото во чиј имот припаѓаат. Освен тоа, причина за 

расходување на конкретно средство може да претставува и техничко-технолошката 

застареност на средството, што го прави целиот производен процес нерентабилен. 

Следствено, оправдано би било доколку органот на управување на трговското 

друштво донесе одлука со која ќе го расходува специфичното парче опрема.  

Признаената добивката или признаената загуба што настануваат од 

отпишување на ставка од НПО треба да бидат вклучени во добивката или загубата 

во периодот во кој ставката е отпишана. 

1.5.2. Даночни аспекти на расходувањето 

Согласно промените во нашата даночна легислатива, настанати во 2019, 

почнувајќи од 2019, за трошокот настанат од расходуваните средства да 

претставува признат расход неопходна е претходна согласност од управата за 

јавни приходи. Така, со член 9-а, став 5 од Законот за данок на добивка се 

пропишува дека „преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат 

понатаму да се користат може да се амортизира во целина независно од 

пропишаниот век на траење, при што за таквата амортизација во целина да влезе 

како расход при утврдување на основата за оданочување, врз основа на издадена 

согласност од Управата за јавни приходи, по поднесено писмено барање најдоцна 

до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.“ 

Образецот кој се поднесува до УЈП за оваа цел е „ДД-БС“. 

Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на 

добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното 

оданочување дополнително прецизира дека износот на преостанатата сегашна 

вредност на основните средства кои не можат понатаму да се користат, а се 
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амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење, за која не е 

издадена согласност од УЈП, се смета за оданочив расход. 

Согласно Уредбата, расходувањето на средствата се однесува на:  

1) средствата што со одлука или со друг акт на органот на управување на 

даночниот обврзник се ставени надвор од употреба поради физичка 

дотраеност или техничка застареност;  

2) средствата што даночниот обврзник повеќе од една година непрекинато не 

ги користи, а нивното ставање надвор од употреба не е поради поправка 

или доградба;  

3) средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, со одлука или со 

друг акт е откажана или три години едноподруго не се вложуваат средства 

за довршување на таа набавка, и  

4) средствата што во последните пет години даночниот обврзник 

непрекинато ги користи помалку од 30% од нивниот програмиран 

капацитет. 
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