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Врз основа на член 68 став 5 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07,
159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОПОЛНЕТАТА ГОДИШНА
ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА
ДОХОД, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОПОЛНЕТАТА ГОДИШНА
ДАНОЧНА ПРИЈАВА ОД СТРАНА НА ОРГАНОТ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ И
НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава
за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна
даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на
даночниот обврзник.
Член 2
Пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход се изготвува
на образец “ПДД-ГДП” во А4 формат, во хартија во бела боја.
Формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава се дадени во Прилог кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Во делот за општи податоци се внесени податоци за даночниот обврзник: единствен матичен број на
граѓанинот (ЕМБГ), име и презиме на обврзникот и адреса на живеење за контакт, телефон и е-пошта,
број и датум, даночен период, датум на издавање, рок за потврдување, фолио број и службена исправка.
Член 4
Во делот за остварени приходи, во првата колона е искажан видот на остварениот приход, во
втората колона е искажан бруто износот на приходот, во третата колона е искажан вкупниот износ на
платени придонеси од задолжително социјално осигурување и признаените трошоци при
пресметувањето на аконтациите на персоналниот данок на доход, во четвртата колона е искажан
вкупниот износ на пресметан персонален данок на доход, а во петтата колона е искажан вкупниот
износ на платен персонален данок на доход во текот на даночниот период.
За секој вид на приход пополнети се податоците за остварените бруто износи на приходи, вкупниот
износ на платени придонеси и признаените трошоци како и вкупниот износ на пресметаниот и
платениот персонален данок на доход. Во празните полиња, даночниот обврзник може да изврши
корекција на податоците, доколку не ги потврдува истите.
На реден број 1 за плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна
успешност на работодавачот, се пополнети податоци за остварените плати и надоместоци на плати и
исплати по основ на деловна успешност на работодавачот.
На реден број 2 за пензии, се пополнети податоци за примањата остварени во вид на пензии. За
корисниците на пензии преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, пресметаниот
персонален данок на доход се евидентира како да е платен, согласно член 141-а од Законот за
персоналниот данок на доход (во понатамошниот текст: Законот).
На реден број 3 за други лични примања, се пополнети податоци за останатите лични примања
остварени во пари или во некој друг облик (надоместоци на трошоци од работен однос над износите
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утврдени во членот 6 од Законот и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со
Закон за работни односи, Општ колективен договор за приватниот сектор на стопанството, гранските
колективни договори и прописите на органите на државната управа), примања на членови на органите
на управување и на органите на надзор во трговските друштва, примањата на функционери, пратеници,
советници и други носители на јавни функции, примања на судии поротници, вешти лица и стечајни
управници кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва, примања
на членови на Македонска академија на науките и уметностите и примања по основ на договор за
повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.
На реден број 4 за приходи од самостојна дејност, во втората колона се пополнети податоци за
остварениот нето приход од вршење на самостојна дејност утврден во полето 20 од Даночниот биланс
(образец “ПДД-ДБ”) на даночниот обврзник, а за обврзникот кој остварил приходи од самостојна дејност,
а кој данокот го плаќа според паушално утврден приход пополнети се податоци за износот на вкупниот
паушален приход. Во третата колона се пополнети податоци за износот на даночното ослободување
согласно членот 30-к од Законот, додека платените придонеси и другите јавни давачки не се
искажуваат.
На реден број 5 за приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, во втората колона се
пополнети податоци за износот на остварениот приход на обврзникот од продажба на сопствени
земјоделски производи, а во третата колона се пополнети податоци за износот на признаените трошоци
согласно член 31-а од Законот.
На реден број 6 за приходи од имот и имотни права, се пополнети податоци за приходите остварени
од издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и деловни простории, гаражи, простории за
одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот согласно член 32 од Законот, а во
третата колона се пополнети податоци за износите на трошоците согласно членовите 34 и 34-а од
Законот.
На реден број 7 за приходи од авторски права и права од индустриска сопственост, се пополнети
податоци за надоместоците остварени од авторски права и права од индустриска сопственост согласно
член 38 од Законот. Во третата колона се пополнети податоци за износите на признаените трошоци
согласно член 41 од Законот.
На реден број 8 за приходи од капитал, се пополнети податоци за дивидендите и другите приходи
остварени со учество во добивката кај исплатувачот, приходите од камати од заеми, обврзници и други
хартии од вредност за кои постои обврска за плаќање на данок, согласно член 47 од Законот.
На реден број 9 за приходи од капитални добивки, се пополнети податоци за капиталните добивки
остварени во текот на годината од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен
имот.
За капиталните добивки од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижниот
имот, во втората колона се пополнети податоци за износот на приходот остварен од продажба на хартии
од вредност, учество во капиталот и недвижниот имот како разлика помеѓу продажната цена и
набавната цена на хартиите од вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот согласно член 50
став 2 и член 51-а од Законот.
Во третата колона се пополнети податоци за олеснувањата во износи во кои се одобрени при
пресметката на аконтациите на персоналниот данок на доход согласно член 52 од Законот.
На реден број 10 за добивки од игри на среќа се пополнети податоци за остварените приходи во
текот на годината од игри на среќа согласно член 54 од Законот.
На реден број 11 за други приходи се пополнети податоци за остварените други приходи на
обврзникот согласно членот 55-а од Законот.
На реден број 12 за вкупно, во втората колона се пополнети податоци за збирот на бруто износот за
сите видови на приходи, во третата колона се пополнети податоци за збирот на вкупниот износ на
платени придонеси или износот на признаените трошоци, во четвртата колона се пополнети податоци
за збирот на вкупниот износ на пресметаниот персонален данок на доход, а во петтата колона се
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пополнети податоци за збирот на вкупниот износ на платен персонален данок на доход за сите видови
на приходи.
Член 5
Во делот Износ на донирани финансиски средства се пополнети податоците за износот на донирани
финансиски средства на обврзникот на правно лице според одредбите од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности. Во празното поле даночниот обврзник може да изврши корекција на
податоците.
Член 6
Во делот за утврден годишен персонален данок на доход, врз основа на податоците со кои располага
органот за јавни приходи се врши утврдување на годишниот персонален данок на доход и се
пополнуваат податоци за:
1. Вкупен износ на остварени приходи,
2. Вкупен износ на одбитоци (платени придонеси и признаени трошоци),
3. Искористено даночно ослободување при аконтативно оданочување,
4. Основа за оданочување,
5. Вкупно пресметан годишен персонален данок на доход,
6. Даночно ослободување по основ на донации во висина од 20% од годишниот даночен долг, но не
повеќе од 24.000 денари,
7. Намалување на персоналниот данок на доход по други основи,
8. Пресметан годишен данок за плаќање,
9. Ефективна стапка на персоналниот данок на доход,
10. Вкупен износ на платен персонален данок во текот на годината,
11. Разлика за доплата на персоналниот данок на доход и
12. Повеќе платен персонален данок на доход.
Во квадратот пред полето за редниот број 12 даночниот обврзник го внесува знакот “x” доколку бара
враќање на повеќе платениот персонален данок на доход.
По редниот број 12 се дадени полиња и тоа: Трансакциска сметка на која треба да се изврши
враќањето и Назив на банка кои задолжително ги пополнува даночниот обврзник доколку во квадратот
пред полето за редниот број 12 означил дека бара враќање на повеќе платениот данок.
Член 7
Во делот – Потврда на Годишната даночна пријава, се дадени полиња за означување од страна на
даночниот обврзник, и тоа:
1. „ПОТВРДУВАМ дека податоците во пополнетата Годишна даночна пријава целосно се совпаѓаат
со остварените вкупни приходи, износот на искористените одбитоци и платените аконтации на
персоналниот данок на доход во наведениот даночен период (календарска година)“ и
2. „ КОРИГИРАМ податоци во пополнетата Годишна даночна пријава кои НЕ се совпаѓаат со
остварените вкупни приходи, износот на искористените одбитоци и платените аконтации на
персоналниот данок на доход во наведениот даночен период (календарска година)“.
Член 8
Пополнетата годишна даночна пријава, органот за јавни приходи ја доставува до даночниот
обврзник преку системот „e-Персонален данок”.
По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку даночниот обврзник не е регистриран на системот „eПерсонален данок”, органот за јавни приходи може да ја достави пополнетата годишна даночна пријава
до даночниот обврзник во хартиена форма.
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Член 9
Даночниот обврзник врши потврдување на податоците во пополнетата годишна даночна пријава со
означување на полето од член 7 став 1 точка 1 од овој правилник.
Даночниот обврзник врши коригирање на податоците во пополнетата годишна даночна пријава
доколку смета дека неговите податоци не се совпаѓаат со вкупните приходи, износот на искористените
одбитоци и платените аконтации на персоналниот данок на доход, со означување на полето од член 7
став 1 точка 2 од овој правилник и истовремено коригираните износи за соодветниот вид на приход ги
внесува во празните полиња под податоците пополнети од органот за јавни приходи.
Член 10
Коригираните податоци во пополнетата годишна даночна пријава од членот 9 став 2 на овој
правилник, даночниот обврзник ги доставува преку системот „e-Персонален данок” или во хартиена
форма.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата,
содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот
данок на доход („Службен весник на Република Македонија” број 15/10 и 4/12).
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.

Бр. 20-6275/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Правилник за формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот
данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни
приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник

4 (4)

