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20150973031
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ НА
ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на
придонеси од задол-жително социјално осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни
2015 година.
Бр. 08-2516/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО
ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на камати на
достасани обврски (во натамошниот текст: камати) по основ на:
1) придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале
заклучно со декември 2008 година,
2) придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со
декември 2008 година и
3) придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале за периодот од
јануари 2009 година, заклучно со декември 2014 година.
Член 2
(1) Правото на отпишување на камати по основ на придонесите наведени во членот 1 од
овој закон се остварува врз основа на поднесено барање од страна на обврзникот за
пресметка и уплата на придонесот (во натамошниот текст: подносителот на барањето).
(2) Со поднесување на барањето од ставот (1) на овој член се смета дека подносителот
на барањето го признава главниот долг и каматата по основ на неплатени придонеси.
(3) Подносителот на барањето кој има заостанати обврски од членот 1 точка 3) од овој
закон нема да го оствари правото од ставот (1) на овој член, доколку има достасани и
неплатени придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување и/или
здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година, а не поднел
барање за отпишување на камати за тој период согласно со овој закон.
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Член 3
(1) Право на отпишување на камати за придонесите од членот 1 точка 1) од овој закон
има подносителот на барањето, доколку изврши уплата на придонесите во рок од:
- 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување изнесува до десет милиони
денари и
- 36 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување изнесува над десет милиони
денари.
(2) Право на отпишување на камати за придонесите од членот 1 точка 2) од овој закон
има подносителот на барањето, доколку изврши уплата на придонесите во рок од:
- 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за здравствено осигурување изнесува до десет милиони денари и
- 36 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за здравствено осигурување изнесува над десет милиони денари.
(3) Право на отпишување на камати за придонесите од членот 1 точка 1) од овој закон
има и подносителот на барањето кој е самовработено лице, индивидуален земјоделец и
верско службено лице, доколку изврши уплата на придонесите во рок од:
- 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување изнесува до 120 илјади
денари и
- 36 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување изнесува над 120 илјади
денари.
(4) Право на отпишување на камати за придонесите од членот 1 точка 2) од овој закон
има и подносителот на барањето кој е самовработено лице, индивидуален земјоделец и
верско службено лице, доколку изврши уплата на придонесите во рок од:
- 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за здравствено осигурување изнесува до 120 илјади денари и
- 36 месеци од денот на поднесувањето на барањето, доколку утврдениот износ на
неплатени придонеси за здравствено осигурување изнесува над 120 илјади денари.
(5) Барањето за остварување на правото од ставовите (1) и (3) на овој член се поднесува
до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија најдоцна до 31
декември 2015 година.
(6) Барањето за остварување на правото од ставовите (2) и (4) на овој член се поднесува
до Фондот за здравствено осигурување на Македонија најдоцна до 31 декември 2015
година.
(7) Формата и содржината на образецот на барањето од ставовите (5) и (6) на овој член
ги пропишува министерот за труд и социјална политика.
Член 4
(1) На подносителот на барањето ќе му се изврши отпишување на каматите за
придонесите од членот 1 точка 3) од овој закон во износ од:
1) 70% од каматата за задоцнето плаќање на заостанатите обврски за кои е поднесено
барањето ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето ја изврши во
рок од 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги исполнува
достасаните тековни обврски и
2) 50% камата од каматата за задоцнето плаќање на заостанатите обврски за кои е
поднесено барањето ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето
ја изврши во рок од 24 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги
исполнува достасаните тековни обврски.
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(2) Пресметувањето на камата за задоцнето плаќање на заостанатите обврски за кои е
поднесено барањето, утврдување на износот на камата за отпис и износот на камата за
уплата се врши по целосна исплата на заостанатите обврски за кои е поднесено барање,
под условите од ставот (1) на овој член.
(3) Барањето за остварување на правото од ставот (1) на овој член се поднесува до
Управата за јавни приходи најдоцна до 31 декември 2015 година.
(4) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член ги
пропишува министерот за финансии.
Член 5
(1) Правото на отпишување на камати по основ на придонесите од членот 1 од овој
закон се однесува и на обврските за камата кои се во постапка на одложено плаќање,
судска постапка или во постапка на присилна наплата.
(2) Надлежниот орган кој води постапка за одложено плаќање, судска постапка или
постапка на присилна наплата е должен истата да ја прекине и да му овозможи на
подносителот на барањето да ги оствари правата од овој закон, согласно со пропишаните
услови.
(3) Подносителот на барањето ги надоместува трошоците кои ќе настанат при
прекинување на постапките.
Член 6
Во случај обврзникот за пресметка и уплата на придонеси да не ги пресметува и
уплатува доспеаните тековни обврски два месеца последователно, го губи правото од
членот 2 од овој закон, а надлежниот орган поведува постапка за присилна наплата на
заостанатите обврски и каматата и ги продолжува прекинатите постапки.
Член 7
(1) Правото на отпишување на камати од членот 3 ставовите (1) и (2) од овој закон се
утврдува со решение од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија по целосната исплата на заостанатите обврски за кои е поднесено барање
согласно со овој закон.
(2) Правото на отпишување на камати од членот 3 ставовите (3) и (4) од овој закон се
утврдува со решение од Фондот за здравствено осигурување на Македонија по целосната
исплата на заостанатите обврски за кои е поднесено барање согласно со овој закон.
(3) Правото на отпишување на камати од членот 4 став (1) од овој закон се утврдува со
решение од Управата за јавни приходи по целосната исплата на заостанатите обврски за
кои е поднесено барање согласно со овој закон и по извршена уплата на делот од каматата
која не се отпишува.
(4) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој член подносителот на барањето има
право да поведе управен спор пред надлжен суд.
(5) Против решението од ставот (3) на овој член подносителот на барањето има право
на жалба согласно со Законот за даночна постапка.
(6) Надлежниот орган од ставовите (1), (2) и (3) води евиденција за остварувањето на
правото на отпишување на камати согласно со овој закон и се грижи за негово
спроведување.
(7) Начинот на водењето на евиденцијата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на
овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика.
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Член 8
На постапката за остварување на правата утврдени со овој закон соодветно се
применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.
Член 9
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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