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Реден број на прилогот: 12 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Даночно сметководство 

2. Код ACC523 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2020-2021 /втор 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. д-р Атанаско Атанасовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

- подготват даночна пријава и анализираат данокот од добивка согласно барањата на 

законодавството  во Република Македонија, 

- го анализираат и утврдуваат данокот на непризнати расходи и данокот од задршка, 

- ги разбираат и применуваат концептите на оданочување на приходот кој го остваруваат 

физичките лица согласно Законот за персонален данок од доход, 

- ја применуваат сметководствената евиденција и подготвуваат даночните пријави за 

Данокот од додадена вредност, 

- ги анализираат и утврдуваат социјални давачки на плата кои се применуваат во 

Република Македонија, 

- подготват соодветна сметководствена евиденција за трансакциите со данокот од 

добивка, персоналниот данок, социјалните давачки на плати и други давачки во 

согласност со законската регулатива во Република Македонија 

- ги применуваат концептите на даночно планирање и оптимизација на издатоците за сите 

даноци во деловните субјекти; 

- ги анализираат трансферните цени и даночните аспекти на трансферните цени согласно 

даночното законодавство во Република Македонија 

- утврдат и анализираат одложените даноци согласно барањата на МСС 12 Даноци од 

добивка. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Преглед на даночниот систем во Република Македонија 

2. Оданочување на добивката на фирмите во Република Македонија 

3. Персонален данок од доход 

4. Данок по одбивка (задржувачки данок) 

5. Придонеси за задолжително социјално осигурување 

6. Оданочување, сметководствена евиденција и известување за данокот на додадена вредност 

7. Даноци на имот и акцизи 

8. Даночно планирање 

9. Утврдување и известување на одложените даноци од добивка согласно МСС 12 Даноци од 

добивка 

10. Трансферни цени и даночни аспекти на трансферните цени  

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 
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17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Институт на 

овластени ревизори 

на РМ 

Законска 

Регулатива 

Институт на 

овластени 

ревизори на 

РМ, Скопје 

2013 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. International 

Accounting 

Standards Committee 

Foundation 

  Meѓyнародни 

стандарди за 

финансиско 

известување 

2009- превод на 

македонски јазик 

Институт на 

овластени 

ревизори, 

Скопје 

2010 

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


