БАРАЊЕ

за пресметување на износот за враќање на примената
финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април,
мај и јуни 2020 година
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А. ПРЕСМЕТКА НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ
НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ
1. Финансиски резултат во Биланс на приходи и расходи утврден како добивка или загуба пред оданочување
за 2020 година (АОП 01 или АОП 02 од „образец “ДЛД-ДБ“)
2. Непризнаени расходи за даночни цели за 2020 година (АОП 03 од образец “ДЛД-ДБ“)
3. Даночна основа за 2020 година (АОП 22 од образец “ДЛД-ДБ“) - ред.број 1 + ред.број 2
4. Износ од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи
и расходи (образец “Б”) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во Годишниот
даночен биланс за 2020 година (образец “ДЛД-ДБ“) - (ред.број 3 х 50%)
5. Износ на финансиска поддршка за исплата на плати кој го искористил работодавачот

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ
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ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ
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* Пополнува Управа за јавни приходи
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДБ-БВ-ФП/2

Согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за работодавачите погодени од здравствено - економска криза предизивикана од
Коронавирусот Covid-19, заради исплата на платите за месец април, мај и јуни 2020 („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.111/20,
113/20 и 154/20), работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените финансиски средства
да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред
оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во Годишниот Даночен
биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност.
За враќање на износот на примената финансиска поддршка за исплата на плати, работодавачот поднесува Барање за пресметување на износот за
враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk
Враќањето на износот се врши на месечни рати.
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.
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Финансиски резултат во Биланс на приходи и расходи утврден како добивка или загуба пред оданочување за 2020 година - се внесува
АОП 01 или АОП 02 од „образец “ДЛД-ДБ“.
Непризнаени расходи за даночни цели за 2020 година - се внесува износот на непризнаените расходи за даночни цели (АОП 03 од образецoт
ДЛД-ДБ).
Даночна основа за 2020 година - се внесува износот на даночната основа за 2020 година АОП 22 од образец ДЛД-ДБ односно реден број 1 +
реден број 2.
Износ од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020
година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од
вршење на самостојна дејност (образец ДЛД-ДБ) - се внесува најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред
оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во годишниот
Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (образец ДЛД-ДБ) ред.број 3 х 50%.
Износ на финансиска поддршка за исплата на плати кој го искористил работодавачот - се внесува вкупниот износ на финансиската поддршка
за исплата на плати кој го искористил работодавачот согласно Уредбата.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ, бр.315/20 и важи од 31.12.2020 година

