ИЗВЕШТА Ј

на буџетски корисник за примена донација за време
на здравствено-економска криза предизвикана од
COVID-19

УЈП-ИПД/БК
* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА
ЕДБ на примателот
Назив
Адреса / Седиште
е-Пошта

Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА
ЕДБ / ЕМБГ на давателот
Назив / Име и презиме
Адреса / Седиште
е-Пошта

Телефон

ОПИС НА ДОНАЦИЈА
Износ на донација дадена во
финансиски средства
Донација дадена во добра/услуги

износ

Количина

Вид

Збир на вкупно донирани средства (пари/добра/услуги):

износ

износ

ДРУГИ ПОДАТОЦИ
Број на договорот за донација

Датум на договорот за донација

Број на потврдата за примена донација

Датум на потврдата за примена донација

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ
Назив /
Име и презиме
ЕДБ / ЕМБГ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ
Име и презиме
ЕМБГ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис
* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

УЈП-ИПД/БК
ДЛД-ФЛ-ИД/К19

Согласно член 3 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба
(„Службен весник на РСМ“, бр.103/20 и 140/20), буџетскиот корисник-примател на донација во финансиски средства, добра и услуги, чија цел е да се
решат состојбите што се предизвикани на територија на Република Северна Македонија од Коронавирусот COVID 19 должен е да достави Извештај по
електронски пат и во електронска форма за примени донации, до Управата за јавни приходи најдоца до 31 декември 2020 година.
ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА
•
•
•

ЕДБ на примателот - се внесува единствениот даночен број на буџетскиот корисник примател на донацијата
Назив - се внесува називот на буџетскиот корисник примател на донацијата
Адреса/Седиште - се внесува адреса за контакт, е-пошта и телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА
•
•
•

ЕДБ/ЕМБГ -се внесува единствениот даночен број на правното лице давател на донацијата/ единствениот матичен број на физичкото лице давател
на донацијата
Назив/Име и презиме - се внесува називот на правното лице давател на донацијата/ името и презимето на физичкото лице давател на донацијата
Адреса/седиште - се внесуваат податоци за Адреса за контакт на правното лице давател на донацијата, е-Пошта и Телефон или Адреса на живеење
за контакт, е-Пошта и Телефон на физичкото лице давател на донацијата.

ОПИС НА ДОНАЦИЈА
•
•
•

Износ на донација дадена во финансиски средствa - се внесува износот на донираните финансиски средствата (изразено во денари).
Донација дадена во добра/услуги - во ова поле се наведува видот и количината на донираните добра или дадените услуги и износот на
донираните добра или услуги изразен во денари.
Збир на вкупно донирани средства пари/добра/услуги - се внесува збир на вкупно донирани средства пари/добра/услуги (изразени во денари).

ДРУГИ ПОДАТОЦИ
Примателот на донацијата задолжително го наведува:
•
Број на договорот за донација
•
Датум на договорот за донација
•
Број на потврдата за примена донација
•
Датум на потврдата за примена донација
ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ
Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на известувањето.
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* Образецот е објавен на веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/231 и важи од 16.04.2020 година

