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Tvoj danok, tvoja idnina!
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НЕ ДЕЛУВАЈТЕ ВО
СИВАТА ЗОНА!

 Секое лице што самостојно или 
      здружено со друго/други лица сака да 
      остварува некоја дејност, треба да се 
      регистрира во соодветен основен 
      регистар, кој со закон е предвиден за 
      регистрирање на таа дејност.

 Доколку за остварување на дејноста е 
      потребно претходно добивање на 
      лиценца, дозвола, концесија, одобрение 
      или друг посебен документ, начинот и 
      местото на нејзиното добивање се 
      уредува со посебен закон за дејноста.

 Како даночен обврзник секое лице се 
      регистрира во Регистерот на даночни 
      обврзници на Управата за јавни приходи.

 Управата за јавни приходи доделува 
      Единствен даночен број за секој даночен 
      обврзник за негова идентификација во 
      даночната постапка.

 Сите податоци кои се задолжителни за 
      почеток на работењето, субјектите на 
      упис ги обезбедуваат на едно место, во 
      Централниот регистар.

 Заради доделување на ЕДБ, субјектот на 
      уписот може да избере банка во која ќе 
      ја отвoри првата сметка врз основа на 
      писменото барање на овластеното лице 
      за поднесување на пријавата за упис.

Регистрирајте се како даночен обврзник

НА СИВАТА ЕКОНОМИЈА

Бидете наш партнер во спречување 
мито, корупција и сузбивање на 

даночната евазија. 

• Неиздавање на фискална сметка
• Вршење на нерегистрирана            
  дејност
• Затајување на данок
• Непрофесионално однесување   
  на даночен службеник
• Мито и корупција

• Недоставена пресметка од          
  исплатувачот на приход

Tелефонската линија е бесплатна и 
мобилна 24 часа / 7дена. 

Анонимноста и дискрецијата на
јавувачот се обезбедени во целост.

Ви благодариме на соработката!

ПРИЈАВЕТЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ 
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Tvoj danok, tvoja idnina!Tvoj danok, tvoja idnina!

Дали сте посигурни во 
легално такси?

Проверете дали вашиот молер, 
сервисер, ѕидарофасадер, 
паркетар... е регистриран и 

плаќа данок, обезбедете 
писмен договор, поставувајте 

повеќе прашање и 
обезбедете повеќе 

информации

Градежништво:
ѕидари, армирачи, фасадери, 
лимари, молери...

Услуги:
сервисери, електричари,

водоинсталатери, монтери,
преведувачки, професорски,

хардверски и софтверски услуги...

Издавање под закуп:
станови, куќи, дуќани...

Таксисти, тезги, музичари, 
фотографи...

Сивата економија е најприсутна во индустриските и услужните 
сектори каде трансакциите со готови пари се 

вообичаен дел од работењето.
Знаете ли дека вашиот 
комшија станот го издава 
под кирија, а тоа не го 
пријавува?

СЕ 
ИЗДАВА

Одберете партнер од 
легалната, а не 
од сивата економија.

“Сива економија” е вршење на 

економски активности кои се легални, 

но не се регистрирани и не се 

пријавени за даночни цели од страна 

на поединци, неформални групи 

или организации.

Дали сте свесни доколку 
не ги пријавувате сте 
нивни соучесник?


