Број: 02-754/1
Датум: 29.01.2015

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на РМ“, бр.13/06…6/10), директорот на Управата за јавни приходи донесe

ЛИСТА
на информации од јавен карактер на Управа за јавни приходи
1.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
• Упатство за односи со јавноста и комуникација со медиуми
• Прирачник за ефективни односи со медиумите и управување со кризи

2.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ЕДУКАЦИЈА
• Организациона и структурална поставеност на Управата за јавни приходи
• Кодекс на однесување на вработените во Управата за јавни приходи

3.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА
• Стратешки план на Управата за јавни приходи
• Годишен извештај за работењето на Управата за јавни приходи

4.

БУЏЕТ И ФИНАНСИИ
•
•
•
•

5.

Годишен буџет и ребаланс на Управата за јавни приходи
Годишен план на јавни набавки на Управата за јавни приходи
Регистар на објавени и спроведени јавни набавки
Преглед на поднесени приговори и жалби по јавни набавки

УСЛУГИ НА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ И ДАНОЦИ
• Законска регулатива и подзаконски акти (правилници, одлуки, уредби, наредби и др.) од
областа на оданочувањето, со кои се уредуваат надлежностите и работењето на Управата за
јавни приходи.
• Меѓународни договори за одбегнување на двојно оданочување и двојно ослободување
• Упатства, насоки и други документи и публикации од јавен карактер, чиј автор е Управата за
јавни приходи, а имаат за цел информирање и појаснување на примената на даночните прописи
и остварување на правата и обврските на даночните обврзници.
• Стратегија за услуги на даночни обврзници во Управата за јавни приходи
• Граѓански дневник на Управата за јавни приходи
• Даночен речник
• Даночен календар
• Пропишани обрасци (пријави, извештаи, барања и сл.), кои се поднесуваат до Управата за јавни
приходи

6.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
• Проекти (назив на проектот, цел на проектот, во која област се имплементира, очекувања,
резултати)
• Реализација на програмата FISCALIS (област во која се спроведува, цел на програмата,
работилници на кои што присуствуваат вработени од УЈП, Годишна програма)
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• IOTA (Годишна програма, очекувања од учеството во активностите на ИОТА, придобивки од
членството, билатерална соработка, остварени средби и планирани средби)
• ТАIEX (реализирана техничка помош - експертска посета, студиска посета, работилница)
7.

УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ДАНОК
7.1.

Извештаи
• Број на примени и обработени ДДВ пријави, (месечни,тримесечни или годишни) и вкупен
износ за плаќање или враќање по основ на ДДВ за одреден период
• Број на даночни обврзници кои поднеле ПДД-МП за одреден период, вкупен износ на
задолжување со персонален данок на доход
• Број на даночни обврзници кои понеле ПДД-ГДП за одреден период,број на донесени
решенија за годишен персонален данок на данок на доход и вкупен износ на задолжување
со годишен персонален данок на данок на доход
• Број на даночни обврзници кои понеле МДБ за одреден месечен период и вкупен износ на
задолжување со данок на добивка
• Број на даночни обврзници кои понеле ДБ на годишно ниво и вкупен износ на
задолжување со данок на добивка или враќање на годишно ниво
• Број на даночни обврзници физички лица вршители на занаетчиска дејност паушално
оданочени со персонален данок на доход за одреден период, број на донесени решенија и
вкупен износ на задолжување со персонален данок на доход
• Број на поднесени барања за задолжување со персонален данок на доход од вршење
дејност за обврзници според паушално утврден нето приходи, број на донесени решенија
по овој основ на вкупен износ на задолжување со персонален данок на доход и придонеси
од вршење дејност
• Број на даночни обврзници задолжени со персонален данок на доход од вршење
самостојна дејност, број на донесени решенија за задолжување со персонален данок на
доход и придонеси од вршење самостојна дејност и вкупен износ на задолжување по
основ на персонален данок на доход и придонеси од вршење самостојна дејност
• Број на поднесени пријави за аконатација на персонален данок на доход од приходи од
имот и имотни права, број на донесени решенија и вкупен износ на задолжување со
аконотација на персонален данок на доход од приходи од имот и имотни права
• Број на поднесени пријави ПДД-АД/КД, број на донесени аконтативни решенија за
капитални добивки и вкупно утврден износ на задолжување
• Наплатени јавни приходи по основ на решенија од УЈП
• Број на поднесени барања за одложено плаќање на даночен долг, број на донесени
решенија за одложено плаќање на даночен долг, вкупно одобрен износ за одложено
плаќање и вкупно наплатен износ по одобрено одложено плаќање на даночен долг
• Број на примени барања за враќање на повеќе-погрешно пресметан и уплатен данок, број
на донесени решенија за враќање на повеќе-погрешно уплатен данок, вкупен износ на
вратен повеќе-погрешно уплатен данок
• Број на износ на реализирани налози за исплата-наплата на побарувања и обврски за
даноци врз основа на решенија за пребивање и број на донесени решенија за прибивање
• Број на поднесени барања за издавање на уверенија, број на издадени уверенија и број на
донесени заклучоци по поднесени барања за издавање на уверенија и
• Број на донесени решенија за враќање на повеќе – погрешно платени придонеси и
персонален данок од плата и вкупен износ на вратени повеќе – погрешно платени
придонеси и персонален данок од плата.
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8.

ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
8.1.

Извештаи
• Број на извршени контроли за определен период, на ниво на УЈП и на ниво на Регионални
дирекции
• Број на извршени контроли по видови на даноци, на ниво на УЈП и на ниво на Регионални
дирекции
• Износ на утврдени неправилности со извршените надворешни контроли за определен
период

8.2.

Информации за превземени мерки и соработка со други органи
• Број на покренати и завршени постапки согласно Законот за спречување на корупцијата
• Број на покренати и завршени постапки согласно Законот за персоналниот данок на
доход
• Број на реализирани размени на податоци со други Даночни администрации
• Даночни стапки од меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување по
вид на приход.

8.3.

Надзор над спроведување на Законот на даноците на имот и комуналните такси
• Закон за даноците на имот
• Правилник за содржината на даночните пријави за утврдување на даноците на имот
• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција и на регистарот
на подвижен имот
• Методологија на проценка на пазарната вредност на недвижниот имот
• Закон за комуналните такси.

9.

ПРИСИЛНА НАПЛАТА
• Износ на даночен долг во присилна наплата вкупно и по видови даноци
• Наплатен износ во присилна наплата вкупно и по видови даноци
• Наплатен износ во присилна наплата со примена на определени мерки (начин на спроведување
на присилна наплата)

10. ПРАВНИ РАБОТИ
• Преглед на поднесени барања за поведување на прекршочна постапка и на поднесени
кривични пријави
• Преглед на поднесени жалби против даночно-управни акти на УЈП
• Преглед на жалби одлучени во УЈП како првостепен орган во постапка по жалба
• Преглед на поднесени вонредни правни лекови против даночно-управни акти
• Преглед на одлуки донесени по вонредни правни лекови изјавени против даночно-управни
акти
Директор
Горан Трајковски
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