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Врз основа на член 82 став (3) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република 
Македонија“бр. 241/18)

(1) Барањето за изземање од данок на доход  во согласност со договорите за одбегнување на 
двојното оданочување се  поднесува на образецот “Б-ИДД“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 
формат. 

,  министерот за финансии донесе 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНО ИЗЗЕМАЊЕ ИЛИ НАМАЛУВАЊЕ 
СОГЛАСНО СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА ДОХОДОТ КОЈ ГО ОСТВАРУВА СТРАНСКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИЗЗЕМАЊЕ ОДНОСНО 

НАМАЛУВАЊЕ 

 

 

(“Сл.весник на РСМ” број 271/19) 

 

 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на примена на даночно изземање или намалување 
согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го 
остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на 
правото на изземање односно намалување. 

 

 

 

Член 2 

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

 

 

Член 3 

(1) Барањето за намалување односно изземање од данок на доход по видови на доход во согласност 
со договорите за одбегнување на двојното оданочување се поднесува на образецот “Б-ИДД/ВД“ 
изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат. 
(2) Формата и содржината на образецот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој  правилник. 
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Член 4 

(1) Во случаите кога при исплатата на доходот не се плаќа данок по одбивка во согласност со 
одредбите на договорите за одбегнување на двојното оданочување, се поднесува барањето “Б- ИДД“ 
заедно со потврда за резидентен статус од надлежниот даночен орган во странство. 

(2) Пред исплатата образецот “Б-ИДД“ се заверува од страна на Управата за јавни доходи со што се 
одобрува изземање согласно меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување. 

(3) Образецот “Б-ИДД/ВП“ треба да биде заверен од надлежниот даночен орган во странство и се 
поднесува пред секоја исплата. Доколку се работи за зачестени исплати по ист основ, заверениот 
образец “Б-ИДД/ВП“ или образецот “Б-ИДД“ со потврда за резидентен статус, се поднесува пред 
почетокот на првата  исплата. 

(4) Образецот “Б-ИДД/ВП“ се состои од четири истоветни примероци и тоа: првиот примерок за 
подносителот на барањето; вториот примерок за надлежниот даночен орган во странство; третиот 
примерок за исплатувачот и четвртиот примерок за Управата за јавни доходи. 

(5) Образецот “Б-ИДД/ВП“ подносителот на барањето - нерезидент, го заверува кај надлежниот 
даночен орган на државата чиј резидент е. Еден примерок од образецот е наменет за надлежниот 
даночен орган во странство, а останатите три заверени примероци со целосно пополнети податоци, 
подносителот на барањето ги доставува до домашниот исплатувач. Домашниот исплатувач пред 
исплата на доходот, трите примероци од образецот ги доставува до Управата за јавни доходи. 
Управата за јавни доходи го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои 
потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот. Исплатувачот на доходот еден 
примерок задржува за свои потреби, а другиот примерок го доставува до подносителот на 
барањето. 

(6) Доколку во времето на исплатата на доходот на странското физичко лице, домашниот 
исплатувач располага со заверен примерок од образецот “Б-ИДД/ВП“ или одобрение за даночно 
изземање според ставот (2) на овој член, даночното изземање ќе се реализира согласно одредбите од 
договорот за одбегнување на двојното оданочување. 

 

Член 5 

За остварување на правото на изземање на данок на капитални добивки се поднесува потврда за 
резидентен статус која е заверена од надлежниот даночен орган во странство. 

 

 

Член 6 

Во случаите кога е наплатен данок на доходот кој согласно договорите за одбегнување на двојното 
оданочување е изземен или во однос на истиот се применува пониска даночна стапка странското 
физичко лице до Управата за јавни доходи може да поднесе барање за враќање на повеќе 
платениот данок во однос на данокот кој требало да биде  платен. 
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Член 7 

(1) Барањето за враќање на повеќе платениот данок по видови на доход се поднесува на образецот 
“Б-ВД/ВД“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат. 

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

 

Член 8 

(1) Барањето за враќање на повеќе платениот данок од капитални добивки се поднесува на 
образецот “Б-ВД/КД“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат. 

(2) Формата и содржината на образецот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на 
примена на даночно ослободување или олеснување согласно со меѓународните договори за 
одбегнување на двојното оданочување за приходот кој го остварува странско физичко лице, како и 
формата и содржината на обрасците за остварување на правото на ослободување односно 
олеснување („Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14). 

 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 

 

 

        Бр. 20- 11947/1                                                                                                                 Министер за финансии 

        23 декември 2019 година                                                                                              д-р Нина Ангеловска 

           Скопје 

 
 


