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Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги 
за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за 
формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен 
должник е даночниот обврзник примател на прометот 
 

    Врз основа на член 41-б став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 
103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 
23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 
275/19 и 267/20)министерот за финансии донесе 

 
ПРАВИЛНИК  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОМЕТИ НА 
ДОБРА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е 

ИЗВРШЕН ПРОМЕТОТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ПРИМЕНИ ПРОМЕТИ НА ДОБРА И УСЛУГИ ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е 

ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПРИМАТЕЛ НА ПРОМЕТОТ 
 

Член 1 
 

Со овoj правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените 
промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен 
прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, како и формата и 
содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должнике 
даночниот обврзник примател на прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на 
додадена вредност. 

Член 2 

(1)Извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е 
даночниотобврзник кон кого е извршен прометот се изготвува на образец ,,ДДВ-ИПДO“, во 
електронска форма. 

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

Член 3 

(1)Извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен должник е 
даночниот обврзник примател на прометотсе изготвува на образец ,,ДДВ-ИПДO/П“, во 
електронска форма. 

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

 

Член 4 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и 



www.ujp.gov.mk 
 

Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги 
за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, како и за 
формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночен 
должник е даночниот обврзник примател на прометот 
 

услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 46/14). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 
година.  

 
 

 
Бр.20-9088/1          Министер за финансии, 
28.12.2020 година            Dr.Fatmir Besimi, с.р. 
Скопје 
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