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http://etax.ujp.gov.mk/ - Едноставно и брзо 
поднесување на даночни пријави 

е-Даноци е една од првите електронски апликации кои им беа понудени 
преку Интернет на деловните субјекти од страна на дражавните 
институции во Македонија. Системот е имплементиран во рамките на 
Проектот е-Влада, финансиран од УСАИД. Крајна цел е преку 
модернизација на електронската комуникација и комуникациските канали 
на УЈП да ја зајакнеме транспарентноста на даночните процедури, да го 
олесниме деловното работење на компаниите во РМ и да влијаеме на 
намалувањето на нивните трошоци.  
 
Електронското поднесување на даночни пријави http://etax.ujp.gov.mk/ е во 
функција од јули 2006 година, и во I-та фаза од реализацијата на проектот, 
услугата беше достапна само за големите даночни обврзници (околу 90% 
искористеност). 
 
Со имплементацијата на II-та фаза од проектот е-Даноци, од јули 2008 
година, за малите и средни бизниси достапно е едноставно, безбедно и 
брзо решение за електронско поднесување на даночните пријави, со што 
услугата можат да ја користат СИТЕ правни лица и вршители на дејност во 
Македонија. 
 
Користењето на современ систем, како е- Даноци, подразбира и: 
 
- Заштеда на време и намалување на административниот трошок -

даночните обврзници имаат можност да поднесат даночна пријава 
преку Интернет од било кое место, во било кое време, без притоа да 
доаѓаат во Управата за јавни приходи. Просечното потребно време за 
поднесување на даночна пријава е 15 минути. 

- Намалување на ризикот од човечки грешки при пријавување на 
данокот - при пополнувањето на пријавата, системот автоматски 
алармира за можни грешки во пресметките и на тој начин ги 
елиминира можностите за поднесување на грешни податоци до УЈП.  

- Побрза и поефикасна обработка на голем број на податоци - УЈП 
податоците ги добива во електронска форма, наместо на хартија, и со 
тоа ги има веднаш подготвени за понатамошно процесирање. 

- Безбедност на податоците – системот овозможува во целост заштита 
на доверливоста и сигурноста на податоците кои се разменуваат. 

 
 

ТТТвввооојјј  дддаааннноооккк ,,,  тттвввооојјјааа  иииддднннииинннааа !!! 

УУУПППРРРАААВВВААА    ЗЗЗААА    ЈЈЈАААВВВНННИИИ    ПППРРРИИИ

- Едноставно, безбедно 
и брзо решение за 
електронско 
поднесување на 
даночните пријави за 
сите правни лица и 
вршители на дејност во 
Македонија. 
 
- Постојана 
електронска 
комуникација со УЈП 24 
часа/7 дена во 
неделата.  
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