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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

УЈП-УД-З.2-01/1
ПДД-ПЗ

Обврзникот на приходи од земјоделска дејност чиј вкупен приход во годината за која се утврдува данокот не го надминува износот од 1.300.000 денари
се оданочува според паушално утврден приход, согласно член 31-а од Законот за персоналниот данок на доход.
Обврзници на земјоделска дејност се и лицата кои земјоделската дејност ја вршат како дополнително занимање и остваруваат приходи.
Барањето за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност (образец “ПДД-ПЗ”) се поднесува до Управата за јавни приходи по
истекот на секоја година, најдоцна до 31 јануари наредната година која следи по годината за која се утврдува данокот.
Управата за јавни приходи одлучува по поднесено Барање “ПДД-ПЗ” за паушално оданочување. Кога Управата за јавни приходи ќе оцени дека се
исполнети условите од член 31-а од Законот за персоналниот данок на доход, паушалниот приход на обврзникот го утврдува врз основа на остварениот
вкупен приход (освен субвенции) и признатите нормирани трошоци.
Правото на паушално оданочување на обврзници кои остваруваат приходи од земјоделска дејност не може да се признае на обврзникот чиј вкупен
приход во годината е поголем од 1.300.000 денари. Во тој случај обврзниците се должни да се регистрираат во една од формите согласно Законот за
трговски друштва.
Во образецот “ПДД-ПЗ” задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број на СЗС/ИЗ, скратен назив и адреса на вистинско седиште за
контакт и даночен период за кој се поднесува Барањето.
Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.

1. Носител на Семејно земјоделско стопанство/Индивидуален земјоделец
1.1. Единствен матичен број на граѓанинот - впишете го вашиот Единствен матичен број (ЕМБГ).
1.2. Земјоделската дејност ја вршите како - внесете “x” во едно од полињата, во зависност од тоа дали се занимавате исклучиво со земјоделска
дејност, или земјоделската дејност ја вршите како дополнително занимање.

2. Земјоделски парцели кои се користат
2.1. Сопственост на земјиште - пополнете во зависнот од тоа дали земјиштето е сопствено, земено во закуп, подзакуп, концесија или плодоуживање.
Во прилог на барањето задолжително приложете копија од имотен лист, договор за закуп, подзакуп, концесија или плодоуживање.
2.2., 2.3., 2.4. Катастарска општина, Број на катастарска парцела, Катастарска култура - пополнете според податоците во имотниот лист.
Во колоната “Катастарска култура” се внесува една од следните катастарски култури: ораница, бавча, овоштарник, лозје, маслиник, ливада, пасишта,
шума, рибник, бара, неплодно зејмиште, останато зејмиште: штали, придружни објекти, силотрапови, рибник.
2.5. Насадена култура - впишете податоци за вистински насадената земјоделска култура.
2.6. Вид/Сорта - впишете ги податоци за видот и сортата на вистински насадената култура.
2.7., 2.8., 2.9. Површина - внесете податоци за површината на парцелите кои се користат.

3. Вид и број на животни
Внесете “x” во полињата, во зависност од видот на животното со кое обавувате дејност.
Впишете го вкупниот број на животни, за секој вид одделно.

4. Земјоделска опрема со која располага СЗС/ИЗ
4.1., 4.2. Број, Вид на опрема - внесете податоци за бројот и видот на земјоделска опрема со која како семејно земјоделско стопанство односно
индивидуален земјоделец располагате (трактор, работни машини, машини за сеење, машини за молзење и друго).
Во прилог на барањето задолжително поднесете копија од сообраќајна дозвола или сообраќајна потврда.

5. Остварен вкупен приход
5.1. Вид на култура/животно - впишете ги податоците за секоја култура поединечно, односно видот на секое животно, пчелни семејства или друго
(полжави, ноеви и слично) со кои ја обавувате дејноста.
5.2., 5.3., 5.4. Остварени приходи од продажба на физички лица, на исплатувачи, Вкупно остварени приходи од продажба - впишете го износот
на остварени приходи поединечно од секое физичко и правно лице (исплатувач), како и вкупниот приход остварен по вид на култура/вид на животно
во колоната ”Вкупно остварени приходи од продажба”.
Во редот “Вкупно” впишете збирен податок за вкупниот износ на приходи остварени од физички лица, вкупниот износ на приходи остварени од
правни лица и вкупно остварени приходи од продажба.

6. Прилози
Изберете ги полињата во зависност од приложените документи кон барањето (имотен лист, договор за закуп, подзакуп, концесија или плодоуживање,
сообраќајна дозвола или сообраќајна потврда, потврда од копија за упис на земјоделското стопанство во регистар).

Исправка на барањето
Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци во Барањето, за соодветниот даночен период должен е да изврши
исправка преку поднесување на ново исправено Барање.
При поднесување на исправка, означете го полето “Исправка на ПДД-ПЗ” со внесување на знакот “x” и во полето “Број” впишете го архивскиот број на
Барањето за паушално оданочување за кое се врши исправка.
Наведете го даночниот период за кој се врши исправката.
Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците или дополнување на податоците кои не се пријавени, туку преку
искажување на целосните податоци.

Податоци за составувачот и потписникот
Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на барањето.

* Образецот е објавен во „Службен весник на Р.М.“, бр. 201/14 и важи од 01.01.2015 година
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