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ПОДАТОЦИ ЗА ЗАГУБАТА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРЕНЕСУВАЊЕ
Износ на загубата намалена за непризнаените расходи искажани во “образец ДБ“ за годината, која се
пренесува на добивката во идните пресметковни периоди.

Прилози
Пресметка на износот на загубата за која даночниот обврзник бара одобрение за пренесување на товар на добивката во пресметковните
периоди од три години, сметано од годината во која загубата е искажана.
Изјава од одговорното лице дека даночниот обврзник не настанал со статусна промена.
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

дД-01

Барањето за пренесување на искажана загуба се однесува за даночен период од три години, кој започнува по годината во која загубата е искажана.
Барањето се поднесува со цел за намалување на даночната основа во даночниот биланс за оданочување на добивката, за износот на пренесената загуба
на товар на добивката во идните пресметковни периоди (период од три последователни години по годината во која е искажана загуба).
Барањето “ДД-01“ даночниот обврзник го доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk, најдоцна
до 31 март во годината што следи, по годината во која загубата е искажана.
При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги
пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.
Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен
период за кој се поднесува барањето.

Податоци за загубата за која се бара пренесување
Износ на остварена загуба искажана во Билансот на успех, намалена за непризнаените расходи искажани во образецот “ДБ“ за годината, која се
пренесува на товар на добивката во идните пресметковни периоди (период од три години).

Прилози
Означете со “X“ пред називот на документот кои го приложувате кон барањето.
•

•

Пресметка на износот на загубата за која даночниот обврзник бара одобрение за пренесување на товар на добивката во идните пресметковни
периоди од три години, сметано од годината во која загубата е искажана. Пресметката се врши на следниот начин: од загубата искажана во
Билансот на успех како загуба пред оданочување, се одземаат износите на вкупните непризнаени расходи (АОП 02 од “образец ДБ“), во годината во
која загубата е искажана.
Изјава на одговорното лице дека даночниот обврзник не настанал со статусна промена (спојување, припојување, поделба, сопственичка
трансформација и сл.).

Напомена: Барањата кои нема да ја содржат целокупната пропратна документација нема да бидат одобрени.

Податоци за составувачот и потписникот
Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на барањето.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на Р.М.“, бр. 174/14 и важи од 01.01.2015 година

