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* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

И З В Е Ш Т А Ј
 за донирани финансиски средства

ДЛД-ИД/ФЛ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА 

ЕДБ на примателот

ЕДБ / ЕМБГ на крајниот корисник

Назив

Адреса / Седиште

е-Пошта Телефон

ПРИЛОЗИ

Договор за дадена донација

Решение од Министерство за правда за потврда на јавниот карактер на донацијата

Доказ за дадена донација

Потврда за примена  донација

ОПИС НА ДОНАЦИЈА

Финансиски средства
износ

ЕМБГ

Име и презиме 
и адреса на живеење 
за контакт

Телефон

е-пошта

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



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ДЛД-ИД/ФЛ

Согласно член 75 од Законот за данокот на личен доход, физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според 
одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на данокот на доход утврден во 
годишната даночна пријава во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 24.000 денари.

За остварување на даночното поттикнување физичкото лице - давател на донацијата до органот за јавни приходи доставува извештај по 
електронски пат преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари наредната година.

ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА
• ЕМБГ - се внесува единствениот матичен број на физичкото лице кое ја дава донацијата
• Име и презиме - се внесува името и презимето на физичкото лице кое ја дава донацијата
• Адреса на живеење за контакт - се внесуваат податоци за Адреса на живеење за контакт, е-Пошта и Телефон на физчкото лице 

кое ја дава донацијата

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДОНАЦИЈА 
• ЕДБ на примателот - се внесува единствениот даночен број на правното лице на кое се дава донацијата
• ЕДБ / ЕМБГ на крајниот корисник- се внесува единствениот даночен број на правното лице на кое се дава донацијата / ЕМБГ на 

крајниот корисник доколку физичкото лице (донатор) знае кој е крајниот корисник на донацијата. 

ПРИЛОЗИ
Физичкото лице кое ја дава донацијата задолжително ги достваува следните прилози:
• Договор за дадена донација
• Решение од Министерство за правда за потврда на јавниот карактер на донацијата
• Доказ за дадена донација - се доставува во прилог налог за извршена уплата и извод од банка
• Потврда за примена донација

ОПИС НА ДОНАЦИЈА 
• Финансиски средства - се внесува износот на средствата кои се донирани (изразено во денари).

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ
Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на известувањето.

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ.“, бр.5/21 и важи од 09.01.2021 година

2/2


