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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДЛД-П

Даночниот обврзник регистриран како самостоен вршител на дејност (СВД) или занаетчија кој поради определени околности не е во
состојба да води деловни книги, или на кого нивното водење значително му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе
барање данокот за доходот остварен од вршење на дејност да го плаќа според паушално утврден нето-доход (паушално оданочување),
согласно на член 29 од Законот за данокот на личен доход.
Барањето за паушално плаќање на данокот од доход се поднесува најдоцна до крајот на годината која претходи на годината за која се
врши утврдување на данокот, или во рок од 15 дена од денот на регистрација во надлежен регистар или пред отпочнување на вршење
на дејноста, до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма.
Даночниот обврзник - СВД или занаетчија внесува Единствен даночен број, Единствен матичен број на граѓанинот, скратен назив и
адреса на вистинско седиште за контакт и телефон.
Даночниот обврзник - физичко лице во случај кога врши дејност од времен карактер (продажба на крофни, честитки и сл.) поднесува
Барање за паушално плаќање на данокот од доход најдоцна пред отпочнување на вршење на дејност. Даночниот обврзник физичко
лице кое врши дејност од времен карактер внесува Единствен матичен број на граѓанинот, адреса за контакт и телефон и го чекира
полето “Времен карактер”.
Пример: Даночниот обврзник - СВД или занаетчија кој е регистриран или извршува дејност во тековната 2018 година, барањето го
поднесува до 31.12.2018 година за да оствари право на паушално оданочување во 2019, во периодот 01.01.2019 - 31.12.2019 година.
Даночниот обврзник - физичко лице кое отпочнува да врши дејност од времен карактер на 15.03.2019 година и дејноста ќе ја врши до
31.03.2019 година, барањето за овој период го поднесува најдоцна до 14.03.2019 година и при тоа мора да го означи полето „Времен
карактер”.
Кога Управата за јавни приходи ќе оцени дека се исполнети условите, го утврдува паушалниот нето-доход на даночниот обврзник - СВД
или занаетчија, имајќи ги предвид местото каде што се наоѓа деловната просторија, опременоста на деловната просторија, пазарните
услови во кои се врши дејноста, површината на деловната просторија, староста и способноста на обврзникот, големината на нетодоходот на обврзник кој под исти или слични услови врши иста или слична дејност.
Правото на паушалното оданочување не може да се признае на обврзникот кој врши трговска, угостителска и комисиона дејност (освен
обврзникот кој врши трговска дејност исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари), кој вработува повеќе од
едно лице, покрај обврзникот, во чија дејност вложуваат други лица, чиј нето-доход во годината која и претходи на годината за која се
врши утврдување на данокот е повисок од две годишни просечни бруто-плати по работник во Република Северна Македонија според
податоците на Државниот завод за статистика.
Ако Управата за јавни приходи утврди дека престанале условите поради кои на обврзникот му е признаено правото данокот да го плаќа
според паушално утврден нето-доход, во наредната година ќе го задолжи да води деловни книги.
Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Исправка на барање
Даночниот обврзник регистриран како СВД или занаетчија треба да поднесе исправка на барањето во случај кога прекинува со вршење
на дејноста во текот на даночниот период за кој му е одобрено право на паушално оданочување. Во тој случај, даночниот обврзник
го означува полето „Исправка”, го внесува бројот и датумот на барањето врз основа на кое му е одобрено правото на паушално
оданочување и го корегира податокот за даночниот период, и тоа само крајниот датум од даночниот период.

Податоци за вршење на дејноста
•
•
•
•
•
•

Времен карактер - означете доколку вршите дејност од времен карактер.
Регистрирана дејност - впишете ја шифрата на дејноста, пример: 15.12.
Орган во кој е извршена регистрацијата – се означува органот во кој е регистриран даночниот обврзник.
Опис на дејноста - внесете го описот на дејноста, пример: производство на сарачки производи.
Околности под кои се врши дејноста – означете ги полињата кои одговараат на околностите под кои ја вршите дејноста.
Внесете податок за вашата возраст, за површината на деловната просторија и друго, доколку ги означите овие полиња.
Датум на регистрација или на отпочнување на вршење на дејност - впишете го датумот на упис во надлежен регистар или датум
на отпочнување на вршење на дејноста, доколку сте новорегистриран даночен обврзник или отпочнувате со вршење на дејност.

Податоци за трансакциска сметка
•
•

Број на трансакциска сметка – впишете го бројот на трансакциската сметка на лицето кое остварува доход од вршење на дејност.
Назив и седиште на банка – впишете го називот и седиштето на банката каде е отворена трансакциската сметка.

Прилог
Доколку имате Потврда од Агенцијата за вработување на РСМ за ослободување согласно член 98 од Законот за вработување и
осигурување во случај на невработеност/Потврда од Зaедница на заштитни друштва на Македонија (ЗАПОВИМ) за ослободување
согласно член 7 од Законот за вработување на инвалидни лица означете го полето и пополнете податоци за број и датум на издавање на
истата.

Податоци за составувачот и потписникот
Кај податоци за составувач се пополнуваат податоци за даночниот обврзник или податоци за друго лице на кое му е дадено
полномошно од даночниот обврзник (пр.сметководител).
Кај податоци за потписник се пополнуваат податоци за даночниот обврзник.

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 89/19 и важи од 07.05.2019 година
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