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А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ

(согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Угостителска дејност, Туризам, Објекти за сместување, Транспорт,
Воден транспорт и Воздухопловен транспорт)
Да
Не

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ

(наведи ја шифрата на дејност според НКД рев.2)
Шифра

Дејност

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ
Изјавувам дека ги исполнувам условите за користење на даночни поволности
а) Даночниот обврзник нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг
вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на
уредбата, до денот на траењето на ослободувањето
б) Даночниот обврзник нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на Уредбата со законска сила се до
три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените
в) Вкупните приходи на даночниот обврзник се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или
намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година
г) Бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник-работодавач, заради
спроведување на мерките изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година
д) Даночниот обврзник затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти)

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ
Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци дадени во ова Барање се проверени и
целосно вистинити
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДД-ОМА

Согласно уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, обврзниците кои имаат претрпено штети
во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република
Северна Македонија, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април, мај, јуни и
јули 2020 година.
Користењето на правото се однесува на обврзниците кои ги вршат дејностите наведени согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2:
• Угостителска дејност (шифра 56) - дејности за подготовка и служење на храна
• Туризам (шифра 79) - Туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со
нив
• Објекти за сместување (шифра 55)
• Транспорт (шифра 49) - Копнен транспорт и цевоводен транспорт
• Воден транспорт (шифра 50)
• Воздухопловен транспорт (шифра 51)
и кои ги исполнуваат условите
• даночниот обврзник нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на
годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот
на траењето на ослободувањето и
• даночниот обврзник - работодавач нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила
три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионираање или отказ од страна на вработените.
Користењето на правото се однесува и на други обврзници од член 2 став 2 и 3 од Уредбата, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради
спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија доколку ги
исполнуваат следните услови:
• нема да исплати дивиденда на сопствениците, награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на
вработените и органите на управување и надзор на даночниот обврзник, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на траењето на
ослободувањето и
• даночниот обврзник - работодавач нема да го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила
три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.
Како и да исполнат еден од следните услови:
• вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или
намалувањето на вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период претходната година, или
• бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската активност на даночниот обврзник - работодавач, заради спроведување
на мерките да изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 2020 година, или
• даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).
За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка
до Управата за јавни приходи. Поднесувањето на барањето се врши преку системот http://etax.ujp.gov.mk, а комплетното барање го потврдува Управата
за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето.
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ
•
Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
•
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
•
Контакт - се впишува е-пошта и телефон.
А. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барател согласно член 2 став 2 од Уредбата.
Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барателот.
В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ НА ДАНОЧНИ ПОВОЛНОСТИ
Доколку вршите дејност согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Угостителска дејност, Туризам, Објекти за сместување,
Транспорт, Воден транспорт и Воздухопловен транспорт, задолжително означето ги полињата а) и б). Доколку пак, вршите друга дејност а поднесувате
барање за користење на даночни поволности, задолжително означете ги полињата а) и б), како и едно или повеќе од полињата в), г) и д) за кое ги
исполнувате условите.
Г. ИЗЈАВА ЗА ДАДЕНИ ПОДАТОЦИ ВО БАРАЊЕТО - барателот изјавува дека под целосна материјална и кривична одговорност сите податоци дадени
во ова Барање се проверени и целосно вистинити.
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО
Се пополнуваат податоците за подносителот на барањето.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ, бр.169/2020 и важи од 22.06.2020 година

