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ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА
за утврдување на персонален данок на доход

ПДД-ГДП
*Пополнува Управа за јавни приходи
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ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

“без дени”
Бруто износ на приход

Вид на остварен приход
Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ
на деловна успешност на работодавачот на кои се платени придонеси
Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна
успешност на работодавач-кој не е заштитно друштво, на вработени
инвалидни лица
Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна
успешност кај заштитни друштва

Вкупен износ на одбитоци

Вкупен износ на платени аконтации

1
1-a

0

1-б

0

Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна
успешност кај корисници на технолошка индустриска развојна зона

1-в

0

Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна
успешност на работодавач кој има ослободување по член 98 од Законот за
вработување и осигурување во случај на невработеност
Дополнителни примања и надоместоци на трошоци од работен однос на кои
не се платени придонеси

1-г

Пензии

3

Примања на членови на органите на управување и на органите на надзор во
трговските друштва

4

Примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни
функции

5

Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници
кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва

6

Надоместоци на членови на Македонска академија на науките и уметностите

7

Примања по основ на договор за повремено или привремено вршење на услуги

8

Имот и имотни права (закупнини)

9

2

Авторски права и права од индустриска сопственост

10

Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правни и
физички лица

11

Камати за кои постои обврска за плаќање на данок

12

Добивки од игри на среќа и други наградни игри

13

Други приходи на кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка

14

Други приходи на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка

15

Нето-приход остварен од вршење на самостојна дејност

16

Вкупен приход од земјоделска дејност според паушално утврден приход

17

Капитални добивки

18

Даночно ослободување по основ на донации во висина од 20% од годишниот
даночен долг, но не повеќе од 24.000 денари

19

Искористено даночно ослободување при аконтативно оданочување

20

ВКУПНО:

21

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

ЗАБЕЛЕШКА

Име и презиме
и потпис
Датум на
поднесување
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ПДД-ГДП

Приходите кои граѓанинот ги остварува во земјата и во странство, задолжително треба да ги пријави во Управата за јавни приходи, со
поднесување на Годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок од доход(образец “ПДД-ГДП“).
Во образецот се пријавуваат приходите кои даночниот обврзник ги остварил во текот на една календарска година и тоа: лични примања, приходи
од самостојна дејност, приходи од имот и имотни права, од авторски права и права од индустриска сопственост, од капитал, од капитални
добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, и други приходи.
Напомена: Даночниот обврзник кој остварува само приходи од плати или пензии или само приходи од земјоделска дејност или само приходи од
самостојна дејност не е должен да поднесува Годишна даночна пријава.
Рокот за поднесување на Годишната даночна пријава е од 1 јануари до 15 март (пр. остварените приходи во 2011 година се пријавуваат најдоцна
до 15 март 2012 година).
За неподнесување на Годишна даночна пријава во законскиот рок, како и за нецелосно пријавени односно непријавени приходи, на даночниот
обврзник ќе му биде изречена глоба од 500 до 1.000 евра, во денарска противвредност.
Годишната даночна пријава се поднесува во два примерока и тоа лично или преку пошта (види адреси на УЈП
http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt/makedonija). Пријавата може да се достави и во електронска форма преку интернет http://etax.ujp.gov.mk/
Годишната даночна пријава се пополнува врз основа на податоците од привремените решенија на УЈП за пријавени приходи во текот на
календарската година и потврдите, пресметките и другите документи кои исплатувачот на приходите има обврска да ги достави до граѓанинот
најдоцна до 15 февруари (пр. за остварените приходи во 2011 година најдоцна до 15 февруари 2012 година).
Самостојните вршители на дејност при пополнувањето ги користат податоците од даночните биланси и друга документација.
На барање на Управата за јавни приходи, даночниот обврзник е должен документирано да ги докаже податоците за платените аконтации на
данокот внесени во Годишната даночна пријава.
При пополнување на даночната пријава, податоците внесете ги читливо и целосно, со печатни букви. Податоците внесете ги во точно означените
полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.
Доколку утврдите дека сте пријавиле неточни или нецелосни податоци во Годишната даночна пријава, должни сте да извршите исправка на
“ПДД-ГДП“ преку поднесување на нова исправна даночна пријава за тој даночен период.
При поднесување на исправката на претходно поднесената Годишна даночна пријава, означете го полето “Исправка на ПДД-ГДП" со внесување
на знакот "X" и наведете го даночниот период за кој се врши исправката.
Во пријавата задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), Име и презиме и адреса на живеење за
контакт (улица и број, населено место и општина), телефон за контакт и е-пошта.

Остварени приходи
За секој одделен "вид на остварен приход" внесете ги износите во соодветните колони:
Бруто износ на приход
Впишете го бруто приходот за секој одделен вид или збирот на нето приходот што сте го примиле, зголемен за износот на персоналниот данок и
придонесите што се платени за него.
По исклучок, кај приходот од ред. бр. 16 (нето-приход остварен од вршење на самостојна дејност) впишете го износот на нето-приходот утврден
во полето 20 од Даночниот биланс (образец “ПДД-ДБ”), кај приходот од реден број 17 впишете го износот што сте го внеле во точка 5 од
образецот “ПДД-ПЗ“, а на ред. бр. 12 впишете го само износот на каматите што биле основа за оданочување, согласно со член 49 од ЗПДД.
Вкупен износ на одбитоци
Впишете ги износите на платените придонеси и други јавни давачки, како и трошоците што ја намалиле бруто-основата при пресметување на
аконтациите на данокот, а кои се утврдени во Законот.
На ред. бр. 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г и 3, покрај платените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување, дополнителен
придонес за здравствено осигурување и вработување, внесете ги како одбитоци и пресметаните придонеси за кои со посебни прописи е
предвидено ослободување од плаќање, но кои ја намалиле основата при пресметувањето на аконтациите на данокот.
Не се внесуваат како одбитоци износите на доплатите на придонесите (придонес за водостопанство, коморски придонес и сл.) кои не влегуваат
во категоријата бруто плата на обврзникот, туку се обврска на исплатувачите на платите.
Кај приходите на ред. бр. 16 (нето-приход остварен од вршење на самостојна дејност) како одбиток на нето-приходот се впишува само
ослободувањето кое се пресметува од нето-основата (член 30-к став 1-5 од Законот на персоналениот данок на доход или утврдено со друг
закон) додека платените придонеси не се искажуваат како одбиток, бидејќи се веќе вклучени како трошок при утврдувањето на нето приходот.
Кај приходите на ред. бр. 9, 10, 14, 17 и 18 како одбитоци се наведуваат пресметаните износи на трошоци кои во ЗПДД се утврдени во определен
процент од бруто-основата.
Вкупен износ на платени аконтации
Впишете ги износите на платените аконтации на персонален данок на доход во текот на годината во сите точки освен во точките 1-а, 1-б, 1-в и 1-г.
Во точките 1-а, 1-б, 1-в и 1-г се внесува состојба 0.

Забелешка

Ова поле се пополнува доколку сакате да дадете појаснување за одреден вид на приход, платена аконтација и слично.

Податоци за подносителот на пријавата

Задолжително наведете го името и презимето на потписникот, датумот на поднесувањето и потпишете ја пријавата.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на Р.М.“, бр. 04/12 и важи од 06.01.2012 година

