
Правилник за начинот на вршење на поврат на персонален данок на доход на индивидуална сметка на 
член на доброволен пензиски фонд и формата и содржината на барањето за поврат на данок  1 (2) 

 

 

                                                  www.ujp.gov.mk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

             

Врз основа на член 158 став 5 од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија’’ бр. 1/08, 124/10 и 17/11), министерот на финансии донесе 

 

ПРАВИЛНИК  
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОВРАТ НА ПЕРСОНАЛЕН 

ДАНОК НА ДОХОД НА ИНДИВИДУАЛНА СМЕТКА НА ЧЛЕН НА 
ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОВРАТ НА ДАНОК 
 

„Службен весник на Република Македонија“, бр.32/2011 
Важи од 24.03.2011 година 

 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на поврат на персонален данок 
на  доход на индивидуална сметка на член на доброволен пензиски фонд и формата 
и содржината на Барањето за поврат на персонален данок на доход. 

Член 2 
Членот на доброволен пензиски фонд поднесува Барање за поврат на персонален 
данок на доход на индивидуална сметка на образецот “БПП-ИС/ДПФ” кој е даден во 
Прилог и е составен дел на овој правилник, во тековната за претходната година, до 
Управата за јавни приходи според местото на живеење на подносителот на 
Барањето. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: Податоци за член или уплатувач во име на 
член на доброволниот пензиски фонд и за приемот на образецот, податоци за 
доброволен пензиски фонд, износот на уплатени средства, датум на уплата на 
средства и износ на платен персонален данок на доход за износот на уплатените 
средства од страна на член или уплатувач во име на член на доброволниот 
пензиски фонд во годината кога се вршени уплатите, податоци за подносителот на 
барањето, општи напомени и упатство за пополнување. 

Во Барањето членот на доброволниот пензиски фонд наведува за која година бара 
поврат на персонален данок на доход за средства уплатени во доброволен пензиски 
фонд. 

Член 3 
Кон Барањето за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка, 
членот на доброволниот пензиски фонд треба да достави и доказ за платен 
персонален данок на доход во Република Македонија за уплатените сопствени 
средства или уплатените средства од страна на уплатувачот во име на членот во 
доброволниот пензиски фонд.  
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Поврат на персонален данок на доход се врши доколку е утврдено дека членот на 
доброволен пензиски фонд или уплатувачот во име на членот на доброволен 
пензиски фонд ги има подмирено обврските по основ на персонален данок на доход.    

Доколку износот на персонален данок на доход кој што се побарува е поголем од 
износот на персонален данок на доход за кој што е доставен доказ, повратот се 
врши во висина на докажаниот износ, согласно член 158 став 2 и 3 од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. 

Член 4 
Друштвата за управување со доброволни пензиски фондови и Друштвата за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до Управата за јавни 
приходи, најдоцна до 15 февруари наредната година треба да достават податоци за 
членови кои уплатиле средства на индивидуална сметка за годината за која се бара 
поврат. 

Друштвата ги доставуваат следните податоци:  

- податоци за друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд или 
друштвото кој управува со задолжителни и доброволни пензиски фондови; 

- податоци за доброволен пензиски фонд (име на банка чувар на доброволен 
пензиски фонд и трансакциска сметка на доброволен пензиски фонд кај 
банката чувар на имот); 

- податоци за член на доброволен пензиски фонд (име и презиме, ЕМБГ, број 
на индивидуална сметка, адреса и место на живеење, телефон/е-пошта) и 

- износ за уплатените сопствени средства во доброволниот пензиски фонд. 

 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

 

 

Бр.  13-9336/1       

март 2011  година     

Скопје                                     

                                  Министер за финансии 

                                                                                  М-р Зоран Ставрески,с.р. 
 

 

 

 


	Член 1
	Член 2
	Член 3
	Член 4
	Член 5

