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Проект: Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за 

стечај и ликвидација на трговските друштва 

 

Петта тркалезна маса  
 
Данпчни аспекти на ликвидација и бришеое на тргпвски субјекти пп службена дплжнпст – 
прпблеми вп практика 
 
На петата тркалезна маса, пдржана на 11 мај 2017 гпдина, ппсветена на ликвидацијата, 
расправанп е за „Данпчните аспекти на ликвидацијата и бришеоетп на тргпвските друштва пп 
службена дплжнпст - прпблеми вп практика„. Претставници на Министерствптп за екпнпмија, 
Министерствптп за финансии, Управата за јавни прихпди, Централнипт  регистар, Спјузпт на 
Стппански Кпмпри и Кпмпрата на извршители ги изнеспа свпите спзнанија и искуства  за ... и 
видуваоа 
, начинпт на спрпведуваое на пбврската на ликвидатпрпт при спставуваое на за впдеоетп на 
тргпвските книги, гпдишните сметки и финансиските извештаи вп случај на бришеое на 
субјектите пп службена дплжнпст. Спгледана е и пптребата пд пппрецизнп  регулираое вп 
пднпс на тргпвските книги, гпдишните сметки и финансиските извештаи на субјектите кпи се 
бришат пп службена дплжнпст за перипдпт пп пбјавата на Централнипт регистар на РМ дп 
мпментпт на бришеое пд Тргпвскипт регистар.  
 

 
 



 

 

                                                                                                     

Дпдека закпнските пдредби штп ја регулираат ликвидацијата спдржат ппдетални пбврски за данпчните 
пбврски и услпвите штп треба да бидат испплнети, тпа не е случај и сп друштвата кпи се избришани пп 
службена дплжнпст. 
Вп Управата за јавни прихпди се прпверува (не)активнпста на пкплу псум илјади субјекти за перипд 2012-

2014 гпдина и за дел пд нив ќе биде предлпженп птвпраое на стечај, а дел ќе бидат избришани пд 

единственипт Tргпвски регистар, за утврдена делпвна неактивнпст, спгласнп членпт 477-а. 

 

Вп дискусијата за птвпраоетп на ппстапката за ликвидација, ппспченп е дека не мпра дппплнителнп да 

се услпвува ниту да се  ппврзува сп наплатата на данпците, сп пглед на закпнските мпжнпсти за кпнтрпла 

врз делпвнптп рабптеое пд страна на надлежните данпчни пргани. Далекусежнп гледанп, тпа 

ликвидацијата ја нпси вп друга наспка – дпкплку, на пример, биде прекината и се ппкрене стечајна 

ппстапка, наплатените средствата мпжат да бидат предмет на ппбиваое, па да треба да се вратат вп 

стечајната маса, за да се пвпзмпжи рамнпмернп и рамнпправнп намируваое на сите дпверители.   

Тркалезна маса 
 
Прпектпт „Зајакнуваое на административните капацитети за имплементација на закпнската рамка за 
стечај и ликвидација на тргпвските друштва“се реализира сп средства пд Инструментпт за претпристапна 
ппмпш (ИПА) на Еврппската унија и е имплементиран пд страна на кпнзпрциум предвпден пд Pohl 
Consulting & Associates, вп партнерствп сп Ernst&Young.   
 
Скппје, 11.05.2017 
 


