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ВОВЕД

Оваа брошура треба да Ве упати во основните правила при пријавувањето на 
приходите кои како физичко лице - граѓанин имате обврска да ги искажете во 
Годишната даночна пријава - образец “ПДД ГДП”.

Преку брошурата треба да дознаете:

- Општо за персоналниот данок на доход
- Кои приходи подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход?
- Како Управата за јавни приходи - во натамошниот текст УЈП, ќе Ве извести    
  да поднесете Годишна даночна пријава на образецот “ПДД ГДП”?
- Кој е должен да поднесе  “ПДД ГДП”?
- Кој не е должен да поднесе “ПДД ГДП”? 
- За кој период треба да ја поднесете “ПДД ГДП”?
- Каде треба да ја поднесете пријавата “ПДД ГДП”?
- Како ќе ја пополните Годишната даночна пријава”ПДД ГДП” за 2008 година?
- Која даночна стапка ќе се примени при пресметката на данокот за 2008     
  година?
- Како ќе Ви биде утврдена даночната основа за пресметка на годишниот        
  данок на доход за 2008 година?
- Како УЈП може да ја утврди Вашата даночна обврска по службена           
  должност?
- Кога треба да го платите долгуваниот данок?
- Даночни канцеларии на УЈП каде може да се обратите за сите Ваши     
  нејасни прашања
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Пријавување, утврдување и плаќање на годишниот данок на доход

Персонален данок на доход спаѓа во групата на директни даноци - 
даноци на приход со кои се оданочува приходот, било тој да произлегува 
од труд (плата), закупнина, приходи од капитал (камата или дивиденда), 
капитални добивки (продажба на хартии од вредност, недвижен имот 
или учество во капиталот), добивки од игри на среќа и други приходи.
 
Кои  приходи подлежат на оданочување со персоналниот данок на 
доход?

Приходите кои сте ги оствариле по основ на:  
aЛични примања:
- плати и надоместоци на трошоци од работен однос што се исплатени над      
  исносите утврдени во членот 6 од Законот за персоналниот данок на доход  
  и сите други надоместоци утврдени со Законот за работни односи, Општиот  
  колективен договор за стопанството во Република Македонија  и прописите  
  за органите на државната управа
- дополнителни примања и надоместоци од работен однос на кои не се     
  плаќаат  придонеси
- пензиите
- примањата на членови на органите на управување и органите на надзор 
  на трговските друштва
- примањата на функционери, пратеници, советници и други носители на      
  јавни функции
- примања на професионални спортисти
- надоместок за време на боледување
- надоместок за време на отсуство од работа
- надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управ-        
  ници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните           
  институции или друштва
- надоместок на членовите на Македонската академија на науките и умет-     
  ностите (МАНУ)
- плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос        
  заснован во земјата и 
- секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или   
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  привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

aПриходи од самостојна дејност;
aПриходи од имот и имотни права (закупнини);
aПриходи од авторски права и права од индустриска сопственост;
aПриходи од капитал:
- дивиденди и другите приходи остварени со учество во  добивката кај  прав-  
  ните и физичките лица
- каматите по заеми дадени на физички и правни лица
- камати по обврзници или други хартии од вредност.

aПриходи од капитални добивки:
- од продажба на хартии од вредност
- од продажба на учество во капиталот и 
- од продажба на недвижниот имот.

aПриходи од игри на среќа и други наградни игри;
aДруги приходи.

Како УЈП ќе Ве извести да поднесете  “ПДД ГДП”?

УЈП најдоцна до 31 декември секоја година со Јавна покана ќе Ве извести  да 
поднесете Годишна даночна пријава.

Обврзници за поднесување на пријавата “ПДД ГДП”?

“ПДД ГДП” се должни да поднесат:
aГраѓаните кои остваруваат приходи кои подлежат на оданочување со       
   персоналниот данок на доход;
aГраѓаните кои остваруваат лични примања од странство;
aГраѓаните кои остваруваат лични примања од дипломатски, односно       
    конзуларни претставништва на странски држави и
aГраѓаните кои остваруваат лични примања кај претставници и службеници  
    на такви претставништва кои уживаат дипломатски имунитет и кои сами го   
    утврдуваат и уплатуваат данокот.
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Кој не е должен да поднесе пријава “ПДД ГДП”?

Граѓанинот кој остварува во текот на годината само приход од:
aплата и                                    
aпензија 
aземјоделска дејност кој се оданочува според катастарскиот приход или
aсамостојна дејност
   не е должен да поднесува годишна даночна пријава.

За кој период се  поднесува пријавата пријава “ПДД ГДП”? 

Даночниот период за кој се утврдува данокот на доход е календарската  година 
сметано од 1 јануари до 31 декември.

Каде се поднесува “ПДД ГДП”?

Годишната даночна пријава за утврдување на данокот на доход должни сте да 
ја поднесете до УЈП на чија територија се наоѓа Вашето живеалиште, најдоцна 
до 15 март 2009 година за приходите што сте ги оствариле во календарската 
2008 година.

Како ќе ја пополните Годишната даночна пријава?

Доколку сте оствариле приходи кои подлежат на оданочување со персонален 
данок на доход, имате обврска да  поднесе Годишна даночна пријава на 
образецот “ПДД-ГДП”.

Образецот содржи податоци за Вас како обврзник и подносител на пријавата, 
податоци за приемот на образецот, податоци за остварените приходи, 
одбитоците, општи напомени и упатство за пополнување.

При пополнувањето, податоците треба да ги внесете точно, читливо и 
целосно.
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Извори на податоци кои ќе Ви помогнат при пополнување на Годишната 
даночна пријава “ПДД-ГДП”

При пополнувањето на Годишната даночна пријава треба да ги користите 
следните извори на податоци:
aпотврдите, пресметките и другите документи од исплатувачот на прихо-           
    дите добиени при аконтативните плаќања на данокот во текот на 2008   
    година, 
    или годишната пресметка на исплатувачот за сите остварени Ваши        
    приходи за кои данокот се плаќа по одбивка;
aпривремените решенија за приходите од имот и од имотни права, привре-          
    мените решенија за капитални добивки, привремените обврски утврден      
    со решение за обврзниците кои вршат самостојна дејност, даночните      
    биланси, деловните книги и друга документација. 

Пополнувањето на даночната пријава треба да го извршите на следниот 
начин:

Податоци за обврзникот

Во делот “Податоци за обврзникот” треба да го впишете Вашиот единствен 
матичен број (матичниот број од личната карта-ЕМБГ), името и презимето, 
адресата на живеење и број на телефон/факс, даночниот период (календарска 
година) и рокот за поднесување (15.03.2009 година, односно годината што 
следи по годината (2008 година) за која се поднесува даночната пријава.

Податоци за остварените приходи

Во делот “Податоци за остварените приходи” треба да внесете: 
 aво колоната (1) се наведени сите видови приходи кои што подлежат на      
     оданочување, (од реден број 1 до реден број 18), согласно со Законот за             
      персоналниот данок на доход.
 aво колоната (2) треба да го искажете бруто износот на секој остварен       
     приход во даночниот период (календарска година).
 aво колоната (3) го искажувате вкупниот износ на одбитоците кои го        
     намалиле Вашиот бруто приход при пресметувањето на аконтациите на             



      данокот  за:
     - социјалните придонеси од плата и пензија,
     - признаените трошоци при утврдување на данокот во зависност  од видот    
       на приходот и тоа:
     • износот на извршените вложувања во материјални и во нематеријални     
       средства до висина утврдена според одредбите од членот 30-к од ЗПДД,    
       за обврзниците кои остваруваат приходи од самостојна дејност
     • 25% и 30% нормирани трошоци при утврдување на данокот на приходи     
       од имот и имотни права
     • нормираните трошоци при утврдување на данокот на приходите од      
       авторски права и права од индустриска сопственост
     • 30% од разликата помеѓу продажната и набавната вредност на хартиите   
       од  вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот
     • нормираните трошоци при утврдување на данокот на другите приходи    
       на кои аконтацијата на данокот се утврдува по одбивка
     • даночното/личното ослободување за 2008 година 

aво колоната (4) треба да го внесете износот на платените аконтации на    
    персоналниот данок на доход во периодот од 1 јануари до 31 декември 
    2008 година по видови на приходи.
 
Податоци за подносителот на пријавата

Во делот “Податоци за подносителот на пријавата” задолжително треба да 
го наведете Вашето име и презиме, датумот на поднесувањето и Вашиот 
потпис.

Даночна стапка која се  применува на годишната даночна основа за 
2008 година

Даночната стапка која се применува за утврдување на годишниот данок на 
доход за 2008 година, изнесува 10%.
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Како УЈП ја утврдува даночната основа за пресметка на годишниот 
данок на доход?
           
Даночната основа за пресметка на годишниот данок на доход УЈП го утврдува 
врз основа на податоците пријавени од Ваша страна во даночна пријава, 
користејќи службени податоци добиени од исплатувачите на приходите, како 
и податоци добиени од трети лица, кои се од значење за утврдување на 
даночната обврска.   
                                                   
Утврдувањето на даночната основа се врши на следниот начин:
Збирот на искажаните бруто приходи по сите основи во даночната пријава се 
намалува за:
aизносот на одбитоците - платени придонеси, признаени трошоци и други   
    намалувања утврдени со Законот и за
aгодишно даночно ослободување, кое не може да биде поголемо од            
   пропишаниот износ за 2008 година од 39.528 денари на годишно ниво и   
   во случаевите кога е искористено поголемо лично ослободување при        
   аконтативното утврдување на данокот (реден број 19 колона 3 од образецот    
   “ПДД-ГДП”).

Доколку како физичко лице сте донирале финансиски средства на правно лице 
според одредбите на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности  
имате право на намалување на персоналниот данок на доход утврден 
во Вашата годишна даночна пријава во висина од 20% од годишниот 
даночен долг, но не повеќе од 24.000 денари (реден број 18 колона 3 од 
образецот “ПДД-ГДП”).

На утврдената вкупна даночна основа за 2008 година се применува  
пропишаната даночна стапка од 10% и се утврдува вкупниот персонален данок 
на доход на вкупните приходи остварени во календарската 2008 година.

Износите на уплатуваните аконтации на персоналниот данок на доход во 
2008 година Ви се намалуваат од вкупно утврдената обврска. За позитивната 
разлика помеѓу вкупно утврдената обврска и платените аконтации во текот 
на годината, имате обврска во законски определениот рок од 30 дена да 
извршите доплата на помалку платениот данок.
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Ако разликата помеѓу утврдениот и уплатениот данок е негативна во тој 
случај може да побарате враќање на повеќе платениот данок или истиот да го 
оставите како аконтација за наредниот период.

За утврдениот годишен данок на доход УЈП ќе Ви достави  “Решение  за 
утврдување на годишен данок на доход”, кое ќе Ви биде доставено на 
адресата која што сте ја пријавиле во Вашата даночна пријава.
 
Како да го платите долгуваниот данок?

За плаќање на данокот користете го платниот инструмент “Налог за плаќање 
на јавните приходи” - образец ПП 50.
При плаќањето на данокот задолжително наведете го Вашиот ЕМБГ (Единствен 
матичен број на граѓанинот).
Во полето “повикување на број” означете го даночниот период за кој се 
однесува данокот што го плаќате и бројот на решението.

Целта на плаќањето опишете ја и со зборови во полето “цел на дознака” (пр.
уплата на годишен данок на доход за 2008 година по решение број 123/7).
При плаќањето точно наведете  ја уплатната сметка на која се плаќа данокот 
и приходната шифра за истиот, означени во решението.

Годишниот данок на доход се плаќа во корист на сметката на Буџетот на 
РМ: Трезорска сметка 100 - 0000000630-95 и следните уплатни сметки и 
приходни шифри: 
- 840-____ -14193 - Данок на доход утврден со годишно решение на          
  органот   за јавни приходи и приходна шифра 711127.
- 840-____ -14200 - Данок на доход утврден со годишно решение на           
  органот за јавни приходи од даночни обврзници кои се занимаваат со      
   занаетчиска дејност и приходна шифра 711137.
Во образецот ПП 50 не треба да пополнувате податоци за сметка и програма 
на буџетски корисник.
Вториот примерок  или талонот од образецот ПП 50 задржете го како доказ 
дека  кај  носителот на платниот промет сте дале налог за плаќање на данокот. 
Доказ дека е извршено плаќањето на данокот е само исплатата на средствата 
од Вашата сметка, евидентирана на изводот од сметката.
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Напомена: Само ако правилно го пополните налогот ПП 50 плаќањето и 
исплатата на средствата од Вашата сметка ќе бидат точно извршени како уплата 
на средства за данок на соодветната уплатна сметка и ќе се евидентираат во 
корист на Вашата даночна сметка која се води во УЈП.

Казни за неподнесување на даночни пријави и за нецелосно поднесени 
податоци за оданочување на годишните приходи на граѓаните

На обврзниците кои нема да поднесат даночна пријава во пропишаниот рок, 
ќе им се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 500 до 1.000 евра во 
денарска противвредност.

На исплатувачите на приходите-правни лица ќе им се изрече глоба за сторен 
прекршок во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност, ако:
- не го пресметаат данокот и не го уплатат на соодветната сметка 
- при секоја исплата не им издадат примерок од пресметката за аконтацијата   
  на персоналниот данок и наплатените придонеси и збирен податок по исте-   
  кот на годината најдоцна до 15 февруари 2009 година, за вкупно платената   
  аконтација.
- до УЈП не доставуваат “образец ПДД-ГИ” Годишен извештај за бруто       
  остварените приходи на обврзникот за пресметаниот и платениот данок       
  и придонес по одбивка и вкупно исплатените нето приходи, најдоцна до 15      
  февруари 2009 година.

За напред наведениот прекршок и на одговорното лице кај правното лице ќе му 
се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противредност.

Каде да ја поднесете Вашата Годишна даночна пријава?

Годишните даночни пријави се поднесуваат во даночните канцеларии на 
Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа Вашето живеалиште:
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01. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Скопје
ул. 11 Октомври бр. 27
1000 Скопје

02. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Битола
ул. Борка Левата бб
7000 Битола

Даночно одделение Охрид
ул. Димитар Влахов бб
6000 Охрид

Даночно одделение Демир Хисар
ул. Битолска бб
7240 Демир Хисар

Даночно одделение Ресен
ул. Борис Кидрич бб
7310 Ресен

Даночно одделение Струга
ул.Боро Хаџиевски-Путе бб
6330 Струга

03. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Прилеп
ул. Прилепски Бранители бб
7500 Прилеп

Даночно одделение Велес
ул.Маршал Тито бб
1400 Велес

Даночно одделение Кавадарци
ул. Едвард Кардељ бб
1430 Кавадарци

Даночно одделение Крушево
ул. Илинденска бб
Крушево

Даночно одделение Македонски 
Брод
ул. Маршал Тито бб
Македонски Брод

Даночно одделение Неготино
ул. Ацо Аџи Илов бр. 2
1440 Неготино

04. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Струмица
ул. Ленинова бб
2400 Струмица

Даночно одделение Берово
ул. Димитар Влахов бр. 5
2330 Берово

Даночно одделение Валандово
ул. 4 Јули бр. 1
2460 Валандово

Даночно одделение Гевгелија
ул. 7 Ноември бр.49
1480 Гевгелија

Даночно одделение Радовиш
ул. 22 Октомври бб
2420 Радовиш
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05. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Тетово
ул. ЈНА бб
1200 Тетово

Даночно одделение Гостивар
ул. Браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар

Даночно одделение Дебар
ул. Вељко Влаховиќ бб
1250 Дебар

Даночно одделение Кичево
ул. Борис Кидриќ бр. 2
6250 Кичево

06. Управа за јавни приходи
Регионална дирекција Штип
ул.”Плоштад слобода”бб, 
2000 Штип

Даночно одделение Куманово
ул. Гоце Делчев бб
1300 Куманово

Даночно одделение Виница
ул. Бел камен бб
2310 Виница

Даночно одделение Делчево
бул. Македонија бб
2320 Делчево

Даночно одделение Кочани
ул. Никола Карев бб
2300 Кочани

Даночно одделение Кратово
ул. Маршал Тито бр. 1
1360 Кратово

Даночно одделение Крива Паланка
ул. Маршал Тито бр. 175
1330 Крива Паланка

Даночно одделение Пробиштип
ул. Јаким Спиров бр.3
2210 Пробиштип

Даночно одделение Свети Николе
Плоштад Илинден бб
2220 Свети Николе
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Генерална Дирекција на УЈП
Бул. Кузман Jосифовски – Питу бр.1
(Комплекс банки)
1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

Дирекција за големи даночни 
обврзници
Бул. Кузман Jосифовски – Питу бр.1 
(Комплекс банки) 
1000 Скопје
тел. 02/3299 643; факс 02/3299 635

Регионална дирекција - Скопје
ул. ”11 Октомври” бр. 27
1000 Скопје
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

Регионална дирекција - Битола
ул. ”Борис Кидрич” бр. 24
7000 Битола
тел. 047/235 504; факс 047/235 501

Регионална дирекција - Прилеп
ул. ”Прилепски Бранители” бб
7500 Прилеп
тел. 048/420 572; факс 048/416 284

Регионална дирекција - Струмица
ул. ”Ленинова” бб
2400 Струмица
Тел/факс 034/343 057
 
Регионална дирекција - Тетово
Ул. ”ЈНА” бб
1200 Тетово
тел/факс 044/335 515

Регионална дирекција - Штип
ул. ”Плоштад Слобода” бб
2000 Штип
тел. 032/397 818; факс 032/392 050w
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