ПРИЈАВА
за регистрација за данокот на додадена вредност
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* Пополнува Управа за јавни приходи
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ПРАВЕН ОСНОВ
Доброволна регистрација

Задолжителна регистрација

Промена на податоци

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
Претежна дејност

Шифра

Опис
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СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ
Подносителот на пријавата е согласен неговите / нивните лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна
постапка во Управата за јавни приходи.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ
Назив /
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-01

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички и правни лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на
пр. производители, трговци, занаетчии или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални
добра на користење и др.). Пријавата за регистрација за ДДВ задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано
живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет изминатата календарска година го надминал износот од 2.000.000 денари, даночните обврзници
кои во текот на календарската година го надминат износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење
на стопанска дејност предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надмине овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни
обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за ДДВ, иако нивниот вкупен промет не надминува 2.000.000 денари. Пријавата за регистрација се поднесува
најдоцна до 15-ти јануари во тековната година. Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари пријавата се поднесува
најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската
година, пријавата се поднесува во рок од петнаесет дена од почетокот од вршењето на дејноста. Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до
Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник или по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk
При пополнување на пријавата, 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 Пријавата ДДВ-01 задолжително се внесуваат податоците за подносителот:
•
Единствен даночен број (ЕДБ) / Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) - Даночните обврзници-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како
занаетчии, трговци поединци и сл.) и правните лица го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УЈП при нивната регистрација.
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствен матичен број на граѓанинот од личната карта.
•
Назив / Име и презиме - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено
го користат во секојдневното работење.
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.
•
Седиште / Адреса - Се наведува полната адреса (улица, број, населено место, општина) на вистинско седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и
која не мора да е иста со адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на РСМ).
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.
•
Телефон - Внесете го телефонскиот број за контакт.
•
е-Пошта - Внесете ја електронската пошта за контакт.

ПРАВЕН ОСНОВ
Означете го со “Х” правниот основ за поднесокот на пријавата.
•
Доброволна регистрација - Даночните обврзници кои не ги исполнуваат условите за задолжителна регистрација, односно даночни обврзници кои започнуваат
со вршење на стопанска дејност, но предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година нема да го надмине износот од 2.000.000 денари.
•
Задолжителна регистрација - Даночните обврзници кои започнуваат да вршат стопанска дејност и кои предвидуваат дека ќе остварат вкупен промет во
тековната година над 2.000.000 денари. Даночните обврзници кои во текот на календарската година, ќе остварат вкупен промет над 2.000.000 денари.
•
Промена на податоци - Даночните обврзници кои имаат промена на претходно наведените податоците во Пријавата за регистрација за данокот на додадена
вредност задолжително треба да пријават промена на податоците.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
•

•
•

•

Претежна дејност (шифра и опис) - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ги наведуваат шифрата и описот на
претежната дејност што ја вршат.
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат
за данокот на додадена вредност.
Правна форма - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ја впишуваат организационата форма (овој податок
обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник).
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат “физичко лице”.
Датум на почеток на вршење на дејност - Даночните обврзници кои започнале да вршат стопанска дејност во текот на годината, како датум на почеток го
впишуваат датумот кога започнале да ја вршат дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност на даночниот
обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго) користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен
промет на добра или услуга.
Даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминале износот на остварен вкупен промет од 2.000.000, како датум на почеток на вршење на
дејност го впишуваат првиот ден од месецот кој следи по месецот во кој го оствариле прометот.
Вкупен промет - Означете со “Х” за каков вид на промет станува збор и наведете го износот на вкупниот промет.
Вкупен промет претставува збир на оданочивиот промет, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок
без право на одбивка на претходниот данок, остварен во текот на календарската година.
Ако даночниот обврзник се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз
основа на проценетиот промет до крајот на календарската година.
Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за
целата календарска година.

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА
•

•

Потписник - внесете го Единствениот матичен број на граѓанинот, Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на потписникот на даночните пријави на
данокот на додадена вредност.
Потписник може да биде управителот на фирмата или друго ополномоштено лице за потпишување на даночните пријави од страна на даночниот обврзник.
Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност и немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци.
Сметководствено биро/Сметководител - внесете го Единствениот даночен број / Единствениот матичен број на граѓанинот, Називот / Името и презимето
Адресата, е-Пошта и Телефонот на сметководственото биро односно сметководителот на даночниот обврзник.

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ
Означете го полето со “Х” дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во УЈП.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ
Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на пријавата.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ“, бр.279/19 и важи од 04.01.2020 година

