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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Исплатувачот на добивки од посебните игри на среќа (казино, обложувалница и автомат клуб) должен е до Управата за 
јавни приходи да достави Месечен извештај за исплатен доход - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен 
данок по одбивка (образец ДЛД-МИ/И), согласно член 85 став 3 од Законот за данок на личен доход.

Месечниот извештај се поднесува најдоцна до 7-ми (седми) во тековниот за претходниот месец, во електронска форма 
преку фајл серверот на приредувачот на игри на среќа, со безбеден енкриптиран сообраќај кој се одвива преку VPN 
мрежата. Образецот на месечниот извештај кој се поднесува, се доставува електронски (.xlsx формат) во криптирана 
форма. За електронска енкрипција на податоците се користи Open Source апликација која се базира на криптографски 
алгоритми. Податоците се криптираат со јавниот клуч на примачот. За автентикација се користат идентификациони кодови 
кои УЈП ги користи за оваа намена.

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, период за кој се поднесува и рок на поднесување на Извештајот. 
Доколку утврдите дека сте пријавиле неточни или нецелосни податоци во Извештајот, должни сте да извршите исправка 
преку поднесување на нов исправен образец "ДЛД-МИ/ИС" за периодот за кој се поднесува Извештајот. При поднесување 
на исправката на претходно поднесениот Извештај, означете го полето "Исправка на ДЛД-МИ/ИС" со внесување на знакот 
"X" и наведете го периодот за кој се врши исправката.
Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните 
податоци.

Податоци за обврзникот

Внесете ги податоците поединечно за секој обврзник на кој сте му извршиле исплата на доход - добивка и за секоја 
исплата на добивка што сте ја извршиле во месецот за кој го поднесувате Извештајот "ДЛД-МИ/ИС".

• Име и презиме на обврзникот - се внесува името и презимето на лицето на кое е извршена исплатата.
• ЕМБГ на обврзникот/Број на документ за идентификација на странско физичко лице - внесете го Единствениот 

матичен број на обврзникот (ЕМБГ) на домашното физичко лице на кое е извршена исплатата. 
Доколку станува збор за странско физичко лице, се внесува бројот на документот за идентификација на странското 
физичко лице (број на пасош, лична карта...).

• Износ на остварена добивка - се внесува даночната основа, односно кај игрите на среќа во обложувалница се 
внесува разликата помеѓу остварената добивка и поединечната уплата, a кај игрите на среќа во казино и автомат клуб 
се внесува износот на поединечната исплата на добивката.

• Износ на пресметан и платен данок на личен доход - внесете го износот на платениот данок на личен доход.
• Дата на исплата на добивката - се внесува денот, месецот и годината на исплата на доходот - добивката.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.

ДЛД-МИ/ИС

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 57/19 и важи од 19.03.2019 година


