Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ИСТА ДОНАЦИЈА РАЗЛИЧНИ АРШИНИ
Јавен интерес: Унапредување на животна средина
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Здружение на граѓани Б со основна цел
унапредување на животната средина

Финансиски средства во износ од 600.000 денари
за набавка на садници за пошумување, а со цел
унапредување на животната средина во општина Центар

Трговско друштво А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Трговско друштво А склучила договор за
донација со здружение на граѓани Б. Предмет
на донацијата се парични средства во износ
од 600 000 денари, со цел остварување на јавен
интерес во областа на унапредување на животна
средина во општина Центар. Во договорот за донација е
наведено дека здружението има обврска со паричните средства
од донацијата да изврши набавка на садници за пошумување на
подрачјето на општина Центар.
Здружението на граѓани по поднесено барање , има добиено
позитивно решение од страна на Министерството за правда
со кое се потврдува јавниот интерес, а по претходно добиено
позитивно мислење од страна на Министерството за животна
средина и просторно планирање.
Здружението на граѓани Б најголемиот дел од средствата ги
искористило за набавка на садници од компанија В во вредност
од 400.000 денари. Друг дел од донираните парични средства,
односно 130 000 денари од страна на здружението на граѓани
Б се искористени за покривање на трошоците за превоз на
лицата ангажирани за пошумувањето, кое е извршено од
стана на превозната компаија Г. Останатиот дел од паричните
средства се исплатени за покривање на трошоци
во вредност од 70.000 денари за извршена
услуга од компанијата Д која била задолжена
да ја организира и следи реализација на
пошумувањето.
За наведените активности, од страна на споменатите компании
се испорачани фактури во кои се наведени добрата или
услугите кои се испорачани, а во кои соодветно е пресметан
данок на додадена вредност.
Примените фактури заедно со доказите за уплата на данокот на
додадена вредност на посебната сметка на Буџетот
на РСМ од страна на гореспоменатите компании како
и барањето на пропишан образец и копијата од
решението од Министерство за правда, од страна
на Здружението на граѓани Б се доставени
до Министерството за финансии, а со цел на
компаниите да им биде вратен платениот
данок на додадена вредност.

Оцпшенттарина

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО
Од страна на Министерството за финансии
е извршено враќање на платениот данок на
додадена вредност на компанијата В која
во својата фактура има наведено дека се
испорачани садници. Во делот кој се однесува
на компаниите Г и Д, каде соодветно е искажана
испорака на превозна услуга, односно
организирање и следење на реализирање на
пошумување барањето е одбиено од причина
што во договорот за донација е наведено дека
донираните средства можат да се користат
за набавка на садници, што подразбира дека
останатите донирани парични средства не
биле користени согласно намената утврдена во
договорот за донација.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Имајќи во предвид дека јавниот интерес е
унапредување на животнота средина, кое ќе се
реализира со пошумување на садници, органиот
требало да го следи јавниот интерес, односно
остварувањето на целта, а не средствата
кои биле користени односно набавени за
остварување на целта, според што и платениот
данок на додадена вредност треба да се
врати на сите три компании (компанија, В, Г
и Д). Обврската останува на примателот на
донацијата, на јасен и недвосмислен начин да
докаже дека набавените добра и услуги се за
цели на остварување на јавниот интерес во
областа за која истото е потврдено.

јавен
е
интерес е предмет на широко толкувањ и
различни одговорни службеници можат да
имаат различно толкување а ист случај.

ПРЕДИЗВИК : Дефиницијата за тоа што е

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ПОВЕЌЕ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ДОНАТОРИ,
ПОДОБРО ЗА СИТЕ
Јавен интерес: Поддршка на локалниот и инфраструктурен развој
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Општина А

Финансиски средства за реализација
на проект за реконструкција на основно
училиште

Правно лице Б и
странско физичко лице В

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО

Општината А, за реализација
на проект за реконструкција на
основно училиште на нејзината
територија во 2015 година добила
како донација определен износ на
парични средства од правното лице Б од
истата општина како и од странското физичко лице В.

Правното лице Б за износот на донираните
средства го искористило даночно олеснување
од данокот на добивка, со оглед на тоа дека
износот на донираните средства не бил
повисок од 5% од неговите приходи. Истото
ги испочитувало и одредбите од членот 19 од
Законот за донации и спонзортсва, така што
во рок од 30 дена од денот на исполнување
на Договорот, доставило до Управата за јавни
приходи, Извештај за дадената донација
на образецот “УЈП-ИДС/ДВ“, во прилог на кој
доставило и копија од Договорот за донација,
копија од Решението за потврдување на јавен
интерес донесено од Министерството за правда
и потврда за примената донација.
Исто така, на крајот на февруари 2016 година,
за целите на остварување на даночното
поттикнување, кон Даночниот биланс за
утврдување на данокот на добивка за 2015
година, доставило копија од договорот за
донација, копија од решението донесено од
Министерството за правда со кое се потврдува
јавниот интерес на донацијата, писмена потврда
за примена донација како и доказ за уплатата
на средствата.
За разлика од него, странското физичко лице
В, кое со дадената донација сакало само да
помогне во создавањето на подобри услови за
учење на учениците од училиштето во кое пред
многу години неговите родители го завршиле
образованието, сметало дека со склучениот
договор за донација и уплатата на донираните
парични средства, неговите административните
процедури се завршени и од тие причини не
доставило Извештај за дадената донација.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Обврската за доставување на Извештај за
дадената донација предвидена во ставот 1 од
членот 19 од Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности ги опфаќа и странските физички
лица како даватели на донација, но со оглед
на тоа дека извештајот за примената донација
(образецот “УЈП-ИДС/ПР“), кој има обврска да го
пополни и достави примателот на донацијата,
ги содржи истите податоци т.е податоци за
давателот на донацијата; податоци за примателот
на донацијата и опис на донацијата, како и истите
документи кои се доставуваат во прилог, се
поставува прашањето дали е неопходно да постои
законска обврска и давателот на донацијата,
особено странско физичко или правно лице да
доставува извештај за дадената донација.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

нските
ПРЕДИЗВИК: Административен товар на стра
ција
и домашните лица- даватели на дона

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНЕКТ

`` Укинување на обврската за
доставување на Извештај за дадената
донација од страна на странските
физички лица

Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.

Во насока на намалување на административниот товар
на странските лица- даватели на донација, кој може да
претставува пречка за странските лица да донираат во
Република Северна Македонија, потребно е истите да
се изземат од обврската предвидена во членот 19 од
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности,
одосно од обврската во рок од 30 дена од денот на
исполнување на Договорот да достават до Управата за
јавни приходи Извештај за дадената донација.

Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:

Законот за донации и спонзорства треба да се измени
за да го направи донирањето поедноставно.

`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ГРАЃАНИТЕ ЌЕ ДОНИРААТ ПОВЕЌЕ АКО МОЖАТ
ЛЕСНО ДА ГО ОСЛОБОДАТ ДАНОКОТ
Јавен интерес: Почисто Скопје
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Здружение на граѓани А

Финансиски средства во висина од 5.000
денари

Граѓанин на Скопје

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО

Граѓанин на Скопје во февруари
2016 година донирал 5.000 денари
на еколошко здружението А што
презема и застапува за мерки за
почисто Скопје. Донацијата граѓанинот
по негова желба ја уплатил на денот на
склучувањето на Договорот за донација со Здружението
А додека по извесен период добил и Решение од
Министерството за правда по поднесеното барање
за потврдување на јавниот интерес, како и потврда за
примена донација од страна на Здружението А.

Граѓанинот во текот на 2016 година не остварил
други видови на приходи освен плата. Од тие
причини до 15 март 2017 година не го поднел во
Управата за јавни приходи образецот „ПДД ГДП“
-Годишна даночна пријава за утврдување на
персонален данок на доход.
Со тоа што не поднел годишна даночна пријава
тој не бил во можност да го прикаже износот
на дадената донација и со тоа ја пропуштил
можноста да го искористи правото на даночното
поттикнување од персоналниот данок на доход
кое му го дава Законот.
Имено според членот 13 од Законот донации
и спонзорства во јавните дејности, како и
според членот 87-а од Законот за персоналниот
данок на доход давателот на донација врз
основа на договорот за донација, има право
на намалување на пресметан, а неплатен
персонален данок на доход или враќање на
платен персонален данок на доход утврден врз
основа на неговата Годишна даночна пријава
(образец “ПДД-ГДП”) во висина на донацијата,
но не повеќе од 20% од износот на неговиот
годишен персонален данок на доход, а најмногу
до 24.000 денари.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Со оглед на тоа дека во 2016 година граѓанинот остварил приходи по
основ на плата во вкупен износ од 480.000 денари, а од страна на
работодавачот му бил пресметан и платен персонален данок на доход
во износ од 26.212 денари, тој имал право да побара враќање на дел
од платениот персонален данок на доход, односно за целиот износ на
дадената донација од 5.000 денари, бидејќи 20% од 26.212 изнесува
5.242 денари, а не надминат ни законскиот праг од 24.000 денари.
За да го остварел правото на враќање на персоналниот данок на доход
за износот на дадената донација од 5.000 денари, граѓанинот требало
да поднесе Годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи
заедно со следните документи:
`` копија од договорот за донација;
`` копија од Решението за потврдување на јавнио интерес донесено
од Министерството за правда;
`` писмена потврда за примената донација и
`` доказ за уплатата на средствата.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

ПРЕДИЗВИЦИ:

ослободување на
`` Долга и комплексна постапка за даночно
граѓаните
законот
`` Граѓаните не се мотивирани да го користат
ното ослободување
дноч
на
е
`` Дополнителни пречки за користењ

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНЕКТ

Измените на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности треба
да обезбедат зголемување на степенот на искористеност на даночното
поттикнување кај персоналниот данок на доход/данокот на личен доход.

Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.

`` Зголемување на износот на даночното поттикнување
`` Донесување на подзаконски акт согласно новиот Закон
за данокот на личен доход поврзан со користењето на
даночното поттикнување
`` Ефикасно спроведување на постапката за остварување
на даночно поттикнување кај персоналниот данок/
данокот на личен доход.
Со зголемување на постојниот износ на даночното поттикнување од 24.000
денари, предвиден во Законот донации и спонзорства во јавните дејности,
Законот за персоналниот данок на доход и во Законот за данокот на личен
доход (овој закон започна да се применува од 1 јануари 2018 година, со што
престана да се применува Законот за персоналниот данок на доход), директно
ќе се потткнат граѓаните да донираат повеќе средства, а со тоа ќе се зголеми
и бројот на даватели на донации кои ќе го користат даночното поттикнување.
Во новиот Закон за данокот на личен доход, во членот 75 е пропишано дека
за остварување на даночното поттикнување физичкото лице- давател на
донацијата, доставува извештај до органот за јавни приходи најдоцна до 31
јануари наредната година. Оттаму, потребно е да биде донесен подзаконскиот
акт со кој ќе биде уредена формата, содржината и начинот на доставување
и одобрување на извештајот. Тој треба да е едноставен и не треба да ги
обесхрабри граѓаните да донираат.
Исто така во насока на зголемување на степенот на искористеност на
даночното поттикнување особено е важно да се обезбеди доследно
спроведување на постапката за остварување на даночно поттикнување во
пракса, односно на граѓаните да им се овозможи намалување на износот на
утврденот данок на личен доход.

Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ДАНОЧНИ ПОТТИКНУВАЊА ПО СЕЧИЈА МЕРКА
Јавен интерес: Унапредување на здравјето
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Здружение на граѓани Б

Финансиски средства за покривање
на трошоците за лекување на деца кои
боледуваат од ретки болести

Трговско друштво А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО

Трговското друштво А поаѓајќи
од хуманиот аспект како и од
својата заложба да ја зголеми
општествената одговорност, решило
да донира финансиски средства кои
би се искористиле за намирување на
трошоците кои настануваат во процесот на лекување
на децата кои боледуваат од ретки болести. За таа
цел, трговското друштво А воспоставило контакт со
здружението Б за заштита на граѓани кои боледуваат
од ретки болести и склучило договор за донација со
истото.

Со оглед на тоа дека трговското друштво А
потпаѓало под поедноставениот даночен режим,
кој согласно одредбите од Законот за данокот
на добивка подразбира дека друштвото плаќа
годишен данок на вкупен приход, во висина од
1% од износот на остварениот приход по сите
основи во деловната година, истото имајќи ја
предвид постојната регулатива немало право на
даночно поттикнување за донираниот износ од
350.000 денари на здружението Б.

Откако здружението на граѓани Б се стекнало со
позитивно решение од страна на Министерството за
правда со кое се потврдувал јавниот интерес, Трговското
друштво А извршило уплата на 350.000 денари на
сметка на здружението Б на име донација.

Имено, согласно членот 14 од Законот донации и
спонзорства во јавните дејности како и според
членот 9 од Законот за данокот на добивка, на
даночниот обврзник на данокот на добивка
кој донирал средства на правно лице, износот
на дадената донација во тековната година, му
се признава како расход во висина до 5% од
вкупниот приход.
Овој вид на даночно поттикнување е релевантен,
односно применлив само за компаниите
кои потпаѓаат под „регуларниот“ режим на
оданочување со данокот на добивка кој
подразбира оданочува по стапка од 10% на
остварената добивка зголемена за износот на
непризнаени расходи за даночни цели.
Доколку трговското друштво А плаќало
данок на добивка, наместо годишен данок
на вкупен приход, истото ќе имало можност
да го искористи даночното поттикнување
предвидено во членот 14 од Законот за донации
и спонзорства во јавните дејности, односно да
се стекне со право целиот или дел од износот на
дадената донација да има третман на признат
расход во даночниот биланс, а со тоа да плати и
помал износ на данок на добивка.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Законската регулатива треба да им овозможи
даночно поттикнување и на компаниите кои
се оданочуваат на годишен вкупен приход
, со цел истите да бидат мотивирани да
донираат средства.
ПРЕДИЗВИК: Даночно поттикнување за
трговските друштва кои потпаѓаат под
поедноставен даночен режим

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност

РЕШЕНИЕ
`` Измени на Законот донации и спонзорства
во јавните дејности и Законот за данокот
на добивка, во насока на пропишување
на даночно поттикнување за трговските
друштва кои потпаѓаат под поедноставен
даночен режим

на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

`` Прилагадување на образецот „ДБ-ВП“Годишен данок на вкупен приход
Во насока на потткнување на обемот на
донации од страна на трговските друштва кои
се во рамките на поедноставениот даночен
режим согласно Законот за данокот на
добивка, потребно е да се извршат измени и
дополнувања на одредбите од Законот донации
и спонзорства во јавните дејности и Законот
за данокот на добивка со кои ќе се пропишат
даночни потткнувања и за оваа категорија на
друштва.
По извршените измени на Законот за данокот
на добива, треба да се изврши и пролагодување
на образецот „ДБ-ВП“- Годишен данок на
вкупен приход, заради предвидување на поле
во образецот преку кое ќе се имплементира
пропишаното даночно поттикнување во законот.

ЗА КОНЕКТ
Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ПОВРЗАНОСТА НА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ
ЗА ДОНАЦИЈА И КОРИСТЕЊЕТО НА ДАНОЧНОТО
ПОТТИКНУВАЊЕ КАЈ ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
Јавен интерес: Унапредување на спортот
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

спортски клуб Б

спортска опрема во вредност
од 700.000 денари

компанија А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО

Во текот на октомври 2016 година
компанијата А донела одлука
да донира спортска опрема на
еден мал спортски клуб Б, со цел
членовите на клубот Б непречено
и професионално да ги извршуваат
спортските активности.

Следната година, од страна на даночниот орган била
спроведена надворешна контрола на работењето
на компанијата А. При тоа при разгледување на
целокупната документација, вклучително и на
Договорот за донација било констатирано дека во
истиот отсуствува одредба која јасно предвидува дека
примателот на донацијата во случајот спортскиот клуб
Б нема да прави никакви противисполнувања кон
давателот на донацијата за примената донација.Од тие
причини, даночниот орган оценил дека предметниот
договор за донација всушност би требало да преставува
договор за спонзорсво, што пак подразабира дека
компанијата А требало да искаже помал износ на име
признати расходи во даночниот биланс. Ова поради
фактот што согласно членот 14 од Законот донации и
спонзорства во јавните дејности како и според членот
9 од Законот за данокот на добивка, на даночниот
обврзник на данокот на добивка кој спонзорирал
средства на правно лице, износот на даденото
спонзорство во тековната година, му се признава како
расход во висина до 3% од вкупниот приход.

Со спортскиот клуб Б бил склучен Договор за донација
во кој било уредено дека компанијата А ќе му донира
спортска опрема во вредност од 700.000 денари. Од
страна на Министерството за правда на компанијата А
и било издадено Решение за потврдување на јавниот
интерес на донацијата и кон крајот на ноември 2016 година
донираната опрема му била предедена на располагање на
спортскиот клуб Б.
Со оглед на тоа дека по изготвување на завршната сметка
за 2016 година, било утврдено дека компанијата А има
остварено вкупни приходи во износ од 15.000.000 денари,
истата како даночен обврзник на данокот на добивка се
стекнала со право да го користи даночното поттикнување
предвидено во членот 14 од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности за целиот износ на
дадената донација, односно се стекнала со право целиот
износ на дадената донација да биде третиран како признат
расход во даночниот биланс.
`` Вкупни приходи 15.000.000 денари
`` Максимално дозволено даночно поттикнување
15.000.000 денари х 5%=750.000 денари
`` Вредност на дадена донација 700.000 денари (700.000<
750.000) .
Оттука компанијата А при пополнување на даночниот
биланс на полето „Трошоци за донации направени во
согласност со Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во
годината“ го впишала износот од 700.000 денари.

Во конкретниот случај даночното поттикнување кај
данокот на добивка за компанијата А требало да
изнесува 450.000 денари, наместо 750.000 денари,
по што од страна на дночниот орган е утврден
дополнителен износ на данок кој компанијата требало
да го доплати бидејќи поради повисокиот износ
на расходи, утврдила пониска даночна основа, а
консеквентно на тоа платила и помал износ на данок на
добивка.
`` Вкупни приходи 15.000.000 денари
`` Максимално дозволено даночно поттикнување
15.000.000 денари х 3%=450.000 денари
`` Вредност на спонзорството 700.000 денари
(700.000> 450.000)

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Во договорот за донација двете договорни
страни (компанијата А и спортскиот клуб Б)
требало да вклучат одредба која предвидува
дека давателот нема дирекна корист од
дадената донација, ниту дека примателот
на донацијата има некаква обврска спрема
давателот на донацијата. Договорните
страни можеле да ги искористат искуствата
на други лица кои склучиле ваков вид на
договор или пак да го искористат предлогтеркот на договор за донација достапен на
сајтот www.donirajpametno.mk.
ПРЕДИЗВИК: Немање можност за
прекфалификација на договорот за донација
во довор за спонзортво

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

РЕШЕНИЕ
`` Поголема информираност за неопходната
содржина на договорот за донација и
полесна достапност на предлог-теркот на
одредби кои треба да ги содржи договорот
за донација или
`` Едукација основните елементи и одредби
кои треба да ги содржи договорот за
донација
За да се спречи можноста во пракса даночниот
орган да го прекфалификува договорот за
донација во договор за спонзортво поради
отсуство на соодветна одредба која јасно
покажува дека станува збор за договор за
донација, а не договор за спонзортво, потребно
е да се зголеми степеност на информираност
на давателите и примателите на донации за
содржината на договорот за донација која е
неопходна за да истиот биде квалификуван како
договор за донација.
Исто така потребно е да се олесни и
достапноста на примерите-теркови на договори
за донација кои можат да ги искористат
договорните страни при изготвувањето на
текстот на договорот. Би можело да се разгледа
и можноста основите елементи и основните
одредби кои треба да ги содржи еден договор за
донација или пак друг писмен акт (потврда) да
бидат пропишани во подзаконски акт.

ЗА КОНЕКТ
Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ДОЛГА ПОСТАПКА НЕСИГУРНИ ДОНАТОРИ
Јавен интерес: Поддршка на образованието

Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Фондација Б

Финансиски средства во износ од 240.000
денари за финансирање на програмата на
фондацијата Б за исплата на стипендии

Компанија А
Компанија Б (откажано)

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Со цел да им помогне на
младите и талентирани лица
кои немаат доволно финансиски
средства да го финансираат
своето образование, компанијата
А како општествено одговорна
компанија, во текот на 2018 година основала фондација Б
за поддршка на образованието на студентите на техничките
науки. Преку фондацијата Б, во следните неколку години
компанијата А доделила стипендии на десетина студенти.
Со стипендирањето на студентите, компанијата А сакала да
инвестира и во градењето на свој иден кадар обезбедувајќи
можност студентите да бидат вработени во компанијата по
завршувањето на образованието.
Поаѓајки од оваа основна цел, во декември 2014 година
компанијата А склучила договор за донација со фондацијата
Б, врз основа на кој таа требало да и додели, односно
исплати 240.000 денари за финансирање на програмата на
фондацијата за исплата на стипендии на двајца студенти
запишани на некој од техничките факултети во државата.
Компанијата А го доставила барањето за потврдување на
јавниот интерес на донацијата во текот на декември 2014
година во архивата на Министерство за правда заедно
со склучениот договор и го исплатила износот од 240.000
денари на фондацијата Б.
Министерството за правда го издава решението за дали
донацијата е од јавен интерес откако ќе прибави мислење
од ресорна институција. На мислењето се чекало повеќе од
предвиденото. Дополнително, по прибавеното задоцнето
мислење поради административен товар и смена на
Министер кој е потписник/ка на решението Министерството
за правда до крајот на 2014 година не успејало да донесе
решение по поднесеното барање на компанијата А-давател
на донацијата.

Поради тоа што до истекот на деловната 2014 година,
компанијата А не располагала со споменатато Решение
како неопходен документ за користење на даночното
поттикнување кај данокот на добивка, таа не била во
можност дадената донација во износ од 240.000 денари да ја
прикаже во даночниот биланс како признат расход за целите
на утврдување на данокот на добивка.
Во однос на вкупно остварени приходи на компанијата А,
донираниот износ (240.000 денари) не надминувал 5%, но
поради тоа што компанијата не располагала со решението
за потврдување на јавниот интерес, и било ускратено правото
износот на дадената донација да има третман на признат
расход и да претставува одбитна ставка при утврување на
данокот на добивка за деловната 2014 година.
Дополнително, одредбите од членот 21 од Законот донации
и спонзорства во јавните дејности кои ја опишуваат
постапката и чекорите кои се преземаат во случај да не
се донесе Решение за потврдување на јавен интерес, се
во согласност со Законот за општата управна постапка
(„Службен весник наРепублика Македонија“ бр. 38/05,
110/08 и 51/11), но овој закон престана да се применува со
отпочнувањето на примената на Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“ брoj
124/15). Одредбите од членот 21 од Законот не се усогласени
со најновите одредби од Законот за општата управна
постапка.
Поради овој случај компанијата Б
која се заинтересирала да донира
за истата намена се откажала
да го стори тоа бидејќи чула за
комплицираната административна
постапка и дека не однапред јасно
дали може да го користи правото на
даночно ослободување.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Согласно моменталниот закон постои рок од 15
дена по добивањето на мислењето од надлежните
органи (членот 21 од Законот донации и спонзорства
во јавните дејности) Министерството за правда
требало на компанијата А -давател на донацијата
да и издаде решение за потврдување на јавниот
интерес. Постапката вклучува и дополнителна
институција/ орган на кој треба да даде мислење.
Ова се прави за секоја донација и спонзорство за
кои давателите и примателите сакаат да користат
даночни олеснувања.
Во случај постапката да е поедноставна, компанијата
А ќе имала можност да искористи даночното
поттикнување кај данокот на добивка. Имено
компанијата ќе имала можност целиот износ на
дадената донација од 240.000 денари да ја прикаже
во даночниот биланс како признат расход за
целите на утврдување на данокот на добивка и со
тоа да плати помал износ на данок на добивка.
Дополнително, постапката обесхрабрила уште еден
потенцијален донатор (компанијата Б).

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

ПРЕДИЗВИЦИ:
`` Долга административна постапка
о за
`` Ненавремено донесување на решениет
рес.
потврдување на јавниот инте
`` Административен товар за институциите
ужива
`` Правна несигурност дека донацијата ќе
даночно олеснување
лку
`` Обесхрабрени корисници на законот = пома
донирање

РЕШЕНИЕ
Промена на Законот донации и спонзорства
во јавните дејности
`` Едноставна административна
процедура, намален товар за
институциите
`` Можност за донаторите однапред
да знаат дали донацијата ќе ужива
даночни ослободувања

ЗА КОНЕКТ
Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

НЕПРЕДВИДЕНА ПРЕЧКА НА ВЛЕЗ ВО ЗЕМЈАТА
Јавен интерес: Промоција на спорт

Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Здружение на граѓани од областа на
спортот Б со седиште кај нас

Специфична спортска опрема за
унапредување на спортот

Здружение на граѓани од
областа на спортот А со
седиште во странство

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Здружение на граѓани од
областа на спортот А со
седиште надвор од Република
Северна Македонија склучила
договор за донација со
здружение на граѓани Б со седиште
во Република Северна Македонија кое
исто така е од областа на спортот. Предмет на
донацијата е специфична спортска опрема, а со цел
остварување на јавен интерес од областа на спортот
во вредност од 100 000 денари.
Опремата бидејќи се донира од страна на субјект
кој е со седиште надвор од земјата, е предмет
на увоз на кој се пресметуваат увозни давачки
вклучувајќи го и данокот на додадена вредност.
Според постојните одредби од Законот за донации
и спонзорства во јавните дејности со кои се
уредуваат даночните поттикнувања кај данокот на
додадена вредност, не е предвидено враќање на
данок на додадена вредност кога истиот е платен
при увоз на добрата кои се предмет на донација,
а за која е утврден јавен интерес, иако според
законот е предвидено дека давател на донација
странско лице.

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО
Лицето кое ја увезува опремата, за што
согласно договорот се јавува како примател на
донација, ќе ги плати сите увозни давачки кои
ќе бидат на негов товар, односно овие платени
средства нема да му бидат вратени или доколку
не располага со сопствени средствата со кои
би го покриле овој трошок истите ќе се откажат
од примање на донацијата.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Во случај кога во предметниот закон е предвидено
дека странско лице може да биде давател, а
домашно лице примател на донација, а каде
се исполнети условите според кои се утвдува
дека предметната донација е од јавен интерес,
примателот на донација не треба да биде оптеретен
со обезбедување на срества за увозни давачки.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка

пречка
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од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

РЕШЕНИЕ
`` Ослободување од данок на додадена вреднос при
увоз на донирани средства
Во Законот јасно и недвосмислено стои дека давател
на донација може да бидат и домашни и странски
лица. Според тоа потребно е да се предвиди и даночно
поттикнување кај данокот на додадена вредност а исто
така и за другите увозни давачки и да се пропише
процедура за ослободување кога добрата се увезуваат,
а кои добра служат за остварување на определен јавен
интерес.
`` Ослободување од данок на додадена вредност и
за внатрешен промет, со примена на софтверско
решение
Исто така треба да се размислува во насока на креирање
на посебен софтвер кај УЈП по примерот на странските
донации, со цел директно ослободување и за набавените
добра и услуги од земјата, од причина што определени
компании кои сами произведуваат добра и истите ги
донираат немаат интерес да го платат данокот на додадена
вредност кој секако подоцна им се враќа. Со ова би се
скратила и една од постапките а тоа е процедурата кај
Министерството за финансии, што позитивно ќе влијае и од
аспект на време и од аспект на ликвидност кај давателите
и примателите на донацијата. Министерството за финансии
нема да троши ресурси за оваа намена, а Управата за
јавни приходи ќе има посоодветна база за контрола на
донациите.

ЗА КОНЕКТ
Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС Е ПОВАЖЕН
ОД ФОРМАТА НА ДОНАЦИЈАТА
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Образовна установа (училиште)

Финансиски средства во износ од 1.500.000 денари за
реконструкција и адаптација на училишни простории, а
со цел унапредување на образовниот систем

Здружение на
граѓани А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО

Здружение на граѓани А
склучува договор за донација со
образовна установа (училиште).
Предмет на донација се парични
средства во износ од 1.500 000
денари, при што е наведено дека намената
на
паричните средства од донацијата е за да се изврши
реконструкција и адаптација на училишни простории.
Здружението на граѓани овие средства ги има собрано
од повеќе донатори и не располага со дополнителни
парични средства.

Здружението на граѓани А имајќи во предвид дека не е
обврзник за цели на данокот на додадена вредност немала
право да бара враќање на данок на додадена вредност
во редовна постапка пропишана во Законот за данок на
додаден вредност, а од друга страна не е во можност ниту да
ги користи даночните поттикнувања кај данокот на додадена
вредност пропишани во Законот донации и спонзорства во
јавните дејност од две причини:

Здружението на граѓани А поднело барање за
потврдување на јавен интерес и добила позитивно
решение од страна на Министерството за правда со кое
се потврдува јавниот интерес, а по претходно добиено
позитивно мислење од страна на Министерството за
образование.
Откако е завршена оваа процедура од страна на
образовната установа е побарано наместо парични
средства предмет на донација да биде градежни и
занаетчиски работи со цел реконструкција и адаптација
на училишни простории на што имајќи ја предвид
целокупната состојба здружението на граѓани А морало
да се согласи. Имајќи ја предвид измената на предметот
на донација здружението на граѓани морало да поднесе
нов договор или анекс на договорот до Министерството
за правда и барање на промена на предметот на
донација во решението од Министерството за правда
кое врз основа на поднесената документација издало
позитивно решение со кое се потврдува јавниот
интерес, а секако со претходно добиено позитивно
мислење од страна на Министерството за образование.
Имајќи во предвид дека здружението на граѓани
А не можело самостојно да ги изврши градежните
и занаетчиските работи спровело јавна набавка и
по реализираните обврски од страна на избраната
градежна компанија морала да плати со овие прибрани
парични средства. Здружението на граѓани со овие
средства го платила и данокот на додадена вредност
искажан во фактурите издадени од градежната
компанија.

`` Во рамки на прометот од градежната компанија кон
здружението на граѓани А, здружението на граѓани
не е примател на донација, и данокот на додадена
вредност искажан од страна на градежната компанија
нема законски основ да му биде вратен од страна на
Министерството за финансии, што подразбира дека
здружението на граѓани ќе мора да го плати целокупниот
износ наведен во фактурата вклучувајќи го и износот на
данокот на додадена вредност
`` Во рамки на прометот од здружението на граѓани А и
образовната установа, здружението на граѓани не е
даночен обврзник кој е регистриран за цели на данокот
на додадена вредност и нема обврска да искажува данок
на додадена вредност во фактурата спрема образовната
установа, а сепак имајќи го предвид трошокот за
реконструкција и адаптација на училишните простории
ќе го наведе целокупниот износ на колку што и бил
искажан во фактурата која ја примила од страна на
градежната компанија.
Напомена: Она што е особено важно да се потенцира во
овој случај е дека доколку образовната установа донацијата
ја примеше во парични средства и самостојно извршеше
набавка од градежната компанија за реконструкција и
адаптација на училишните простории трошокот за овие
активности ќе беше помал за износот на данокот на
додадена вредност од причина што ќе постоеше законски
основ за враќање на данокот на додадена вредност согласно
Законот за донации и спонзорства во јавните дејност имајќи
го предвид фактот дека образовната установа е примател
на донацијата. Ова исто така подразбира дека со примените
парични средства ќе можеа да се набават повеќе работи
отколку кога овие набавки се вршат како што е случајот
од страна на здружението на граѓани А, што подразбира и
поголем јавен интерес.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Здружението на граѓани А, иако не е примател на
донацијата, сепак е имплементатор во реализацијата
на проекот и тоа од причина што истото се ангажира во
прибирањето на финасиските средства и е директно
вклучено во реализација на активноста за реконструкција
и адаптација на училишни простории, пред истото да
биде функциионално предадено на образовната установа
(училиште) како краен корисник. Затоа и при набавка на
средства за реализација на донацијата од јавен интерес
треба да се користат даночните потикнувања, односно
на компаниите од кои ќе се вршат набавките да им се
врати платениот данок на додадена вредност, наместо да
се очекува плаќање на пресметаниот данок на додадена
вредност во фактурата испорачана спрема здружение на
граѓани А од страна на истото.
кт треба
ПРЕДИЗВИК: При реализацијата на овој прое
започнува
да се гледа како единствена донацијата која
шува со
завр
а
ства
со донирање на финансиски сред
адаптација
и
ја
укци
нстр
реко
та
реализација на активнос
ментатор
импл
чен
вклу
е
кој
во
и,
тори
на училишни прос
ања
кнув
на проектот при што ќе важат даночните потти
кај данокот на додадена вредност.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНЕКТ

`` предвидување на поттикнување кај данокот на додадена
вредност за реализација на проект каде ќе се воведат и
имплементатор на проектот и краен корисник на проектот

Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.

Во законот да се предвиди можност за даночни поттикнувања
кај данокот на додадена вредност за реализација на проекти
по примерот на странските донации според кои во случајот
здружението на граѓани А би било имплементатор на проектот, а
додека пак образовната установа во конкретниот случај би била
краен корисник.
На овој начин во конкретниот случај би се опфатил и прометот
од градежната компанија кон здружението на граѓани А, односно
искажаниот данок на додадена вредност во фактурата издадена
од градежната компанија кон здружението на граѓани А би
се враќал од страна на Министерството за финансии. Со ова
даночно поттикнување би можело да се извршат поголем број
на набавки во однос на претходно наведениот случај согласно
постојните законски решенија.
Исто така треба да се има предвид дека набавките може да се
вршат од повеќе од една компанија, односно дека не се работи
за едноставно давање на донација во добра и услуги туку дека
се работи за реализација на проект од поголем обем и треба
да се размислува целокупно да се примени пропишаниот
систем како кај странските донации со примена на директно
ослободување.
Исто така одлуките на определени лица за формата на донација
не би имале како во случајот негативно влијание во однос на
поширокиот јавен интерес, а тоа се интересот на заедницата
која е вистински корисник на дадената донација (учениците во
образовната установа).

Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ОПРАВДАНОСТ НА ДОНАЦИЈА
Јавен интерес: Промоција на спорт
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Здружение на граѓани со цел
унапредување на спортот

Фитнес справи за унапредување на спортот

Трговско друштво А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Трговски друштво А има склучено договор
за донација со здружение на граѓани во
областа на спортот. Предмет на донацијата
се фитнес справи во вредност од 300.000
денари, а со цел остварување на јавен
интерес од областа на промоција на спортот.
Здружението на граѓани по поднесено барање за потврдување
на јавен интерес има добиено позитивно решение од страна на
Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес,
а по претходно добиено позитивно мислење од страна на
Агенцијата за млади и спорт.
Откако компанијата А го добила решението, ја извршило
донацијата односно фитнес справите се предадени на
здружението на граѓани Б.
Здружението на граѓани Б, предметната фактурата за фитнес
справи, заедно со доказот за уплата на данокот на додадена
вредност извршена од трговското друштво А, како и позитивното
решение од Министерството за правда со барањето на
пропишан образец ги доставило во Министерството за
финансии.
Согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности
со кои е предвидено враќање на платениот данок на додадена
вредност које е платен за промет на добра во случај на
донација, од страна на надлежната институција - Министерство
за финансии е постапило и вратен е данокот на додадена
вредност на вршителот на прометот односно трговското друштво
А.
Подоцна даночниот орган во постапка на контрола утврдува
дека лицето кое е примател на донацијата, а кое како што е
погоре наведено е регистрирано како здружение на граѓани
обавува работи кои се во полето на стопанска дејност, и притоа
наплаќа услуга за користење на фитнес справите во форма на
членарина. Настанала забуна.

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО
Надлежниот даночен орган оценил
независно од формата на регистрација,
дека примателот на донација не врши
јавна дејност, туку стопанска дејност, по
што утврдил дека е постапено спротивно
на Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности од страна на давателот
и примателот на донацијата.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Здруженијата на граѓани можат да вршат
стопанска дејност. Приходите од дејноста
тие не можат да ги поделат, туку ги користат
наменски за целите за кои здружението е
формирано. Проверката треба да се врши
следствено на овие карактеристики и целта
на донацијата.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на

ПРЕДИЗВИК: Потребна е попрецизно

дефинирање на јавен интерес во Законот
за донации и спозорства или негово
поврзување со правното лице примател на
донација. На институциите им се потребни
јасни критериуми по кои можат да се водат
без да имаат потреба од толкување.

оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

ЗА КОНЕКТ

РЕШЕНИЕ
`` јавен интерес проценет според
примателот
За давателот на
донацијата , но и
за институциите
во овој случај ќе
беше многу полесно
доколку однапред е јасно дека
дадените донации/спонзорства кон
здруженијата на граѓани (или дел
од нив) се ослободени од данок.
Поврзувањето на јавниот интерес
со правното лице наместо со
секоја поединечна донација ќе го
зголеми користењето на законот и
донирањето во нашата земја.

Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проект: Промени за одржливост

НАСЛОВ НА СЛУЧАЈОТ :

ПРОЕКТИ, НЕ СУБЈЕКТИ
Јавен интерес: Унапредување на здравјето на граѓаните
Примател

Предмет и цел на донација/ спонзорство

Давател

Јавна здравствена установа

Финансиски средства во износ од 1.000 000 000 денари,
со цел остварување на јавен интерес во областа на
здравството со намена за набавка на опрема за
комјутерска томографија.

Компанија А

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Компанија А склучува договор за донација со јавна здравствена
установа. Предмет на донацијата се парични средства во
износ од 1.000.000.000 денари, со цел остварување на јавен
интерес во областа на здравството. Во договорот за
донација јасно е наведено дека намената на
паричните средства од донацијата е за да се
изврши набавка на опрема за комјутерска
томографија.
Јавната здравствена установа по поднесено
барање за потврдување на јавен интерес
има добиено позитивно решение од страна на
Министерството за правда со кое се потврдува
јавниот интерес, а по претходно добиено позитивно мислење од
страна на Министерството за здравство.
Јавната здравствена установа по утврдување дека на пазарот
во Република Северна Македонија неможе да се обезбеди
таков вид на опрема, утврдила дека треба да се направи увоз на
горенаведената опрема од друга земја.
Имајќи ги предвид одредбите од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности со кои е предвидено враќање
на платениот данок на додадена вредност кој е платен за промет
на добра но не и за увоз, побарала од компанија В во Република
Северна Македонија да изврши увоз на опремата за подоцна
истата да и биде продадена на јавната здравствена установа.
Сепак компанијата В на вредноста на
увезената опрема додала и опредлена
профитна маржа од 5% со што ја
зголемила вредноста на опремата, со
што износот за вредноста на опремата
во фактурата го надминала износот
на паричната донација содржан во
решението на Министерството за правда.
Компанијата која ја дала донација се
сложила да ги донира и дополнителните
парични средства за набавка на
опремата.

КАКО СЕ ПОСТАПИЛО
Јавната здравствена установа побарала
измена на решението на Министрество
за правда кон кој го приложила
анексот на договорот за донација со
кој се врши корекција на износот на
донираните паричните средства. Врз
основа на анексот Министерството за
правда извршило измена на привичното
решение со корегиран износ.
Јавната здравствена установа Б,
примената фактура заедно со доказите
за уплата на данокот на додадена
вредност на посебната сметка на Буџетот
на СРМ од страна на гореспомената
компанија со барање на пропишан
образец во два примерока и копија од
решенијата од Министерство за правда
ги доставило до Министерството за
финансии.
Министерството за финансии извршило
враќање на платениот данок на додадена
вредност на компанијата В, која го
извршила увозот на опремата, а понатаму
и прометот према јавната здравствена
установа.

КАКО ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОСТАПИ
СОГЛАСНО ДОБРАТА ПРАКСА
Треба да се овозможи Јавната здравстена
установа да прати само известување
Министерството за правда, бидејќи од
страна на овој орган се цени јавниот
интерес, а не вредноста на средствата со
кои се реализира јавниот интерес.
ПРЕДИЗВИК : Надминување на

административните бариери при
спроведување на донација од јавен интерес,
односно упростување на постапката која
има само промена на вредноста.

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!
Оваа публикација е подготвена со поддршка
од Европската Унија во рамки на проектот
„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

РЕШЕНИЕ
`` промена на постапката

ЗА КОНЕКТ

Законот треба да се овозможи упростена
постапка, односно во случај на промена
на вредноста наместо да се доставува
анексот на договорот со кој се менува
вредноста и да се чека ново решение со
променетата вредност, да се
предвиди само известување
од страна на примателот на
донацијата за промена на
вредноста.

Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

РЕШЕНИЕ
`` промена на дефиницијата за јавен интерес
Начинот на кој изразот јавен интерес е дефиниран
во сегашниот закон е конфузен, нејасен и не е во
согласност со дефинирањето на истиот поим во други
национални закони. Затоа предлагаме промена на
дефиницијата опфатена со членот 3 при што истата би
гласела:

ПРИКЛУЧИ СЕ!
ИСПЛАНИРАЈ!
ДОНИРАЈ!

Јавен интерес е поддржување или

Оваа публикација е подготвена со поддршка

промовирање на дејности во областа

од Европската Унија во рамки на проектот

на развој на демократијата, граѓанското
општество и промоција и заштита на
човековите права и слободи, заштита на
деца и младинци, маргиналицирани лица и

„Промени за одржливост“. Содржината на
оваа публикација е единствена одговорност
на Центарот за даночна политика, Здружение
Конект и авторите на содржините и на
никој начин не може да се смета дека ги
претставува ставовите на Европската Унија.

нивно социјално вклучување на промоција
на културата, етиката, образованието,
науката, здравството, социјалната заштита,
развој на информатичкото општество
и преносот на електронските податоци,
спортот, заштитата на животната средина, и
одржлив развој, локален и инфраструктурен
развој, хуманитарна и социјална помош,
заштита и грижа за животни, унапредување
на филантропија и волонтерство, заштита
на потрошувачи, социо-хуманитарните
дејности,, помош и заштита на лица со
физички или ментален хендикеп, лица со
попреченост во развојот и лица со посебни
потреби, промовирање на крводарителството,
промоција на
меѓународната
соработка, и други
дејности утврдени
со закон;

ЗА КОНЕКТ
Конект посветено работи работи на поттикнување
на филантропијата и општествена одговорност и
е клучната алка за поврзување на донаторите со
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно
влијание во општеството.
Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за
даночна политика. Проектот придонесе граѓанските
организации (ГО) да се справуваат со предизвикот
на финансика одржливост преку:
`` обединување на 100 ГО во Мрежа за финанскика
одржливост што застапува за подобри политики
и закони што ќе овозможат постабилни и
посилни граѓански организации.
`` низа обуки, менторска поддршка и алатки
наменети за помалите локални организации.
`` 16 грантови за ГО поддршка на иницијативите
за прибирање на средства и меѓу-секторски
партнерства во коишто граѓански организации,
локалните институции и бизнисите работат
заедно за да создадат позитивни промени во
заедницата

