
“Не е прашање на која возраст сакам да се 
пензионирам, туку со колкав приход” - George 
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ШТО ПРЕСТАВУВА ДОБРОВОЛНОТО 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (ТРЕТ СТОЛБ)?

Доброволното пензиско осигурување овозможува 
дополнително штедење за старост и обезбедување 
пензија на лицата кои не се опфатени со 
задолжителното пензиско осигурување, со 
што се зголемува материјалната сигурност при 
старост. Со ова осигурување се обезбедувааат и 
предуслови за воспоставување на професионални 
пензиски шеми.

Со доброволното пензиско осигурување се 
опфатени голема група на лица од населението на 
Република Македонија, како и на лица кои не се 
државјани на Република Македонија. 

Следете не и на:

http://www.facebook.com/
MAPAS.MK

За посигурни пензионерски денови

КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ЧЛЕН НА ДОБРОВОЛЕН 
ПЕНЗИСКИ ФОНД?

Секое лице кое има 15 години возраст може да 
стане член во доброволен пензиски фонд со 
уплаќањена доброволен придонес само за себе, 
или во негово име и за негова сметка да уплаќа 
доброволен придонес трето лице (т.н. уплаќач) 
или за него да плаќа работодавец (осигурител) кој 
е финансиер на професионална пензиска шема.

“Најпрво мора да научиш да штедиш, а потоа 
да трошиш” – John Poole
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Едно лице може да има само една доброволна индивидуална сметка и една професионална сметка. 
Овие сметки може да се во ист или во различен доброволен пензиски фонд.

Членство во доброволен пензиски фонд може да се стекне на три начини:

3. Со учество во професионална пензиска шема 
организирана од работодавач или здружение 
во кое членува (осигурител) и отворање 
на професионална сметка. Осигурителот 
потпишува договор за организирање и 
финансирање професионална пензиска шема 
со претставник на вработените или членовите и 
уплаќа придонес во доброволен пензиски фонд 
за своите вработени и членови.

Пример 3
	 •	 Петар	е	вработен	по	прв	пат	на	1	март	2000	

година
	 •	 Неговиот	работодавач	решава	да	организира	

професионална пензиска шема во која го вклучува 
и	Петар

	 •	 Петар	 добива	 потврда	 за	 членство	 од	
друштвото.	Неговиот	работодавач	треба	да	уплати	
доброволен придонес, пошто ќе му биде отворена 
професионална	 сметка	на	Петар	 	и	 со	 тоа	Петар	
формално станува член

1. Со потпишување на договор за членство во 
доброволен пензиски фонд помеѓу лицето 
и агент напензиско друштво, отворање на 
доброволна индивидуална сметка и уплата на 
доброволен придонес.

Пример 1
	 •	 Петар	има	30	години	и	е	вработен	по	прв	пат	

на	1	март	2000	година
	 •	 Петар	 има	 можност	 да	 избере	 дали	

ќе пристапи во доброволното капитално 
финансирано пензиско осигурување и во кој 
доброволен пензиски фонд ќе ги уплаќа своите 
доброволни придонеси

	 •	 Својот	 избор,	Петар	може	 да	 го	 направи	 во	
неограничен период по почетокот на работењето 
на доброволните пензиски фондови

	 •	 Петар	треба	да	потпише	договор	за	членство	
во доброволен пензиски фонд кој го избрал,  да 
уплати доброволен придонес, по што ќе му биде 
отворена доброволна индивидуална сметка  и со 
тоа	Петар	формално	станува	член

2.	 Со потпишување на договор за членство во 
доброволен пензиски фонд помеѓу лицето, 
уплаќачот и агент на пензиско друштво, 
отворање на доброволна индивидуална сметка 
и уплата на доброволен придонес.

Пример 2
	 •	 Ана	има	28	години.	Таа	е	сопруга	на	Петар	и	

не е вработена
	 •	 Ана	има	можност	да	избере	дали	ќе	пристапи	

во доброволното капитално финансирано 
пензиско осигурување и во кој доброволен 
пензиски фонд ќе ги добива уплати на доброволни 
придонеси

	 •	 Својот	 избор,	 Ана	 може	 да	 го	 направи	 во	
неограничен период по почетокот на работењето 
на доброволните пензиски фондови

	 •	 Ана	 и	 Петар	 треба	 да	 потпишат	 договор	 за	
членство во доброволен пензиски фонд кој го 
избрале,	каде	Ана	ќе	биде	член,	а	Петар	уплаќач.	
Петар	треба	да	уплати	доброволен	придонес,	пошто	
ќе и биде отворена доброволна индивидуална 
сметка	на	Ана	и	со	тоа	таа	формално	станува	член
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УПЛАЌАЊЕ НА ДОБРОВОЛЕН ПРИДОНЕС

Членот, уплаќачот и осигурителот имаат право 
слободно да ја одредуваат висината на уплатениот 
износ на доброволен придонес како и динамиката 
на уплата. Износите на доброволните придонеси 
ги определува осигурителот за сите учесници 
во професионалната пензиска шема која тој ја 
организира и финансира и ги определува како 
процент од платата на членот кој е вклучен во 
професионалната пензиска шема.

КАКО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМИНЕ ВО ДРУГ 
ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член кој има доброволна индивидуална сметка 
може да премине од еден во друг доброволен 
пензиски фонд со склучување на нов договор 
за членство со другото пензиско друштво и 
со префрлање на средствата од доброволна 
индивидуалната сметка на постојното друштво 
на доброволна индивидуална сметка на новото 
друштво.

Доколку едно лице кое е учесник во професионална 
пензиска шема престане да работи кај осигурител 
кој за него уплаќа на професионалната сметка, 
тој има право на пренос на средствата и тоа 
на друга професионална сметка кај друг 
осигурител (доколку тој организира и финансира 
професионална пензиска шема) или на доброволна 
индивидуална сметка доколку новиотосигурител 
нема организирано професионална пензиска 
шема или не го вклучи лицето во неа. Членот кој 
е учесник во професионална пензиска шема има 
право на пренос на средствата на доброволна 
индивидуална сметка доколку не се вработи или 
не се зачлени во здружение на граѓани.

ИСПЛАТА НА ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ 
ОД ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Средствата од доброволното капитално 
финансирано пензиско осигурување може да се 
повлечат најрано десет години пред возраста за 
стекнување право на старосна пензија, што во 

моментов значи најрано на возраст од 54 години 
за	 мажи,	 односно	 52	 години	 за	жени.	Исто	 така	
средствата може да се повлечат во случај кога 
кај членот е утврдена општа неспособност 
за работа од страна на Комисија за оцена на 
работната способност при Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, 
без оглед на возраста. Во случај на смрт на член 
на доброволен пензиски фонд, средствата од 
сметката на членот стануваат дел од оставинската 
маса и со нив се постапува согласно со Законот за 
наследување.

ОДАНОЧУВАЊЕ

Членот на доброволниот пензиски фонд кој уплаќа 
сопствени средства во доброволниот пензиски 
фонд и членот на доброволен пензиски фонд за 
средствата уплатени на негова индивидуална 
сметка од физичко лице, кои се претходно 
оданочени, има право на поврат на персоналниот 
данок на доход пресметан на износот на 
уплатениот придонес во доброволниот пензиски 
фонд. Износот на кој се пресметува повратот за 
една календарска година не може да биде поголем 
од четири просечни месечни бруто плати во РМ.
На	 осигурител	 кој	 уплаќа	 придонес	 за	 своите	
вработени и членови не му се пресметува ниту 
наплатува персонален данок на доход. Износот 
на ослободување за една календарска година не 
може да биде поголем 4 просечни месечни бруто 
плати во РМ.Исто така, согласно Законот за данок 
на добивка, осигурителот е ослободен и од данок 
на добивка т.е. трошоците по основ на уплатени 
доброволни придонеси не се сметаат за оданочиви 
расходи и помалку искажани приходи, најмногу до 
износ од четири просечни месечни бруто плати, 
исплатени во претходната година во Република 
Македонија, на годишно ниво по вработен.
Приходите	 од	 инвестирање	 на	 средствата	 на	
доброволните пензиски фондови не се оданочуваат 
и приходите на сметките на членовитена 
пензиските фондови кои се сметаат за личен имот 
на лицата не се оданочуваат. Исто така, услугите во 
доброволното капитално пензиско осигурување 
не се предмет на оданочување на данокот на 
додадена вредност.



Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.gov.mk

Агенција за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување (МАПАС)

Ленинградска 100, 1000 Скопје, Република Македонија 
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.gov.mk

КОЛКУ	 ИЗНЕСУВА	 СТАПКАТА	 НА	 ПРИДОНЕС	
ВО	ВТОРИОТ	СТОЛБ?

Стапката на придонес во вториот столб изнесува 6% 
од бруто плата.

За лицата кои се членови на двостолбниот 
пензиски систем, дел од вкупните придонеси за 
пензиско и инвалидско осигурување се пренесуваат 
во приватниот задолжителен пензиски фонд  
(вторстолб),  додека дел  од придонесите остануваат 
во	Фондот	на	ПИОМ	(првстолб).	Вкупната	стапка	на	
придонеси за пензиско и инвалидско осигурување 
е определена како процент од бруто платата, кој е 
утврден во Законот за придонеси од задолжително и 
социјално осигурување.

КОЈ	 ГИ	 СОБИРА	 ПРИДОНЕСИТЕ	 ЗА	 ВТОРИОТ	
СТОЛБ?

УЈП	 односно	 Фондот	 на	 пензиското	 и	
инвалидското осигурувањена Македонија 
вршат централизирана наплата на придонесите, 
а	 Фондотна	 ПИОМ	 врши	 пренесување	 на	
задолжителните придонеси и соодветните 
податоци за членовите во избраните 
задолжителни пензиски фондови.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

МАПАС	за	финансиска	едукација	на	младите

Со цел финансиска едукација на младите во областа 
на пензиското осигурување и правата и обврските 
на студентите како  идни осигуреници и членови во 
пензискиот	систем,	МАПАС	започна	соработка	со	
универзитетите во Македонија. 

Имено, студентите се потенцијални идни 
членови во реформираниот пензиски систем кои 
задолжително ќе бидат вклучени во неговиот прв и 
втор столб, веднаш по нивното прво вработување. 
Оттаму, тие претставуваат значајна цел на група 
на	 која	 МАПАС	 сака	 да	 и	 посвети	 внимание	
со појаснување на нивните права и обврски во 
пензискиот систем, којшто вклучува и нивна 
активна	улога	и	носење	одлуки.		Непомалку	важно	
е и нивното запознавање со пензискиот системот 
во целина и улогата на пензијата и значењето на 
пензиското штедење во животот на секој човек.

Во текот на последниот месец претставници на 
МАПАС	 одржаа	 презентации	 на	 Државниот	
универзитет–Тетово	 и	 на	 Универзитетот	 ФОН.	
По	 презентацијата	 серазви	 богата	 дискусија	 за	
функционирањето на вториот столб, со акцентна 
зачленувањето и инвестирањето на средствата. 
Исто	 така,	 претставници	 на	 	 МАПАС	 учествуваа	
на Саемот за кариера на „Универзитетот на 
Југоисточна	Европа“	–	Тетово	.	

 НОВОСТИ


