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Правилник за формата и содржината на извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на
присилна наплата и присилно извршување 
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Врз основа на член 43-а став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14) министерот за финансии донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗАДРЖАН ДАНОК 
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА И ПРИСИЛНО 

ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Службен весник на РМ, бр. 198 од 29.12.2014 година 
Важи од 01.01.2015 година 

 

Член 1 
Со овoj правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за задржан данок на додадена 
вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување. 
 

Член 2 
(1) Извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно 

извршување, се изготвува на образец ,,ДДВ-ПНПИ“, во електронска форма. 
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи следните елементи: 

- податоци за субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно 
извршување; 

- податoци за видот на постапката (постапка за присилна наплата или постапка за присилно 
извршување); 

- податок за видот на актот, како и негов број и датум, а кој е основ за стекнување со сопственост 
на движните или недвижните добра (решението за предавање на недвижноста на купувачот во 
владение или потврдата за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или 
заклучокот за извршена продажба согласно Законот за извршување); 

- податоци за субјектот кој е должник во постапката за присилна наплата, односно присилно 
извршување (вршител на прометот); 

- податоци за субјектот кој е стекнувач во постапката за присилна наплата, односно присилно 
извршување (примател на прометот); 

- податоци за прометот (опис, количина, постигната крајна цена со вклучен данок на додадена 
вредност, даночна основа, даночна стапка и данок на додадена вредност); 

- податоци за уплата (датум на целосна уплата на средства од страна на стекнувачот на доброто - 
примателот на прометот, за примениот промет и датум на уплата на данокот на додадена 
вредност за прометот од страна на субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, 
односно присилно извршување); 

- податоци за составувачот и 
- податоци за потписникот. 

(3) Формата и содржината на Извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 
 
Бр.20-43224/3 
29 декември 2014 година  
Скопје                                                                                                                                                        

Министер за финансии,   
Зоран Ставрески, с.р. 


