БАРАЊЕ
за пренасочување на погрешно платен данок

УЈП-УН-З.2-40/1

* Пополнува Управа за јавни приходи
ЕДБ / ЕМБГ
Датум и
број на
прием

Назив / Име и презиме
Aдреса на вистинско
седиште

Исправка на
УЈП-УН-З.2-40

Телефон

Број:

е-пошта

ПОДАТОЦИ ЗА ПОГРЕШНО ПЛАТЕН ИЗНОС
Платен износ

Датум на уплата

Од уплатна сметка

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ
Приходна
шифра

Износ за
пренасочување

На уплатна сметка

Приходна
шифра

ПРИЛОГ
Доказ за извршена уплата
Друго

ИЗНОС НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
НАЧИН НА УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Преку образец ПП50
* задолжително приложете го налогот ”ПП50˝ за извршената уплата на административна такса
Преку системот еNAPSYS. Внесете го трансакцискиот код: ...................................................................................................................................................................................
* за добивање на трансакциски код пратете СМС порака на бројот 144 166 со текст: TM Ime Prezime Iznos
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ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ
Име и презиме
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Потпис
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1/2

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

УЈП-УН-З.2-40/1

Даночниот обврзник (правно лице, трговец-поединец, физичко лице) кој извршил уплата на данок или споредна даночна давачка на погрешна уплатна
сметка, може да поднесе барање за пренасочување од уплатната сметка на која истата е извршена, на точната уплатна сметка за соодветниот вид на
данок, односно споредна даночна давачка.
При пополнување на ова барање, податоците внесете ги во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за
јавни приходи.
Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број / Единствен матичен број на граѓанинот, назив / име и презиме, адреса
на вистинско седиште, телефон и е-пошта.
Износите се искажуваат во денари, без дени.

Податоци за погрешно платен износ
Се пополнуваат онолку редови колку што имате грешни уплати за кои барате пренасочување.
• Платен износ - наведете го износот на погрешно платен данок, односно споредна даночна давачка.
• Датум на уплата - наведете го датумот на уплатата на погрешно платениот данок, односно споредна даночна давачка.
• Уплатна сметка - наведете ја уплатната сметка на која е извршена погрешната уплата.
• Приходна шифра - наведете ја приходната шифра која соодветстува на уплатната сметка на која е извршена погрешната уплата.

Податоци за пренасочување
•
•
•

Износ за пренасочување - наведете го износот кој треба да се пренасочи, кој може но и не мора да биде идентичен со платениот износ.
На уплатна сметка - наведете ја уплатната сметка на која треба да се изврши пренасочувањето, односно точната уплатна сметка на која требало да
биде извршена уплатата.
Приходна шифра - наведете ја приходната шифра која соодветствува на уплатната сметка на која треба да се изврши пренасочувањето.

Прилози
•
•

Задолжително се доставува доказ за извршена уплата
Други докази од кои може да се види дека е уплатата е направена на погрешна уплатна сметка

Административна такса
Административна такса Во полето „Износ на административна такса“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари
(односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „Х“ се означува начинот на кој е извршeна уплатата.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на
бројот 144 166 со текст “TM Ime Prezime Iznos”. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај
во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Податоци за составувачот и потписникот
Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на барањето.
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* Образецот е објавен на веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/121 и важи од 30.04.2014 година

