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ДД-ПЗ
П Р Е С М Е Т К А

на данок на добивка за  покривање на  
загуба од акумулирана добивка  

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

Даночен период

од до

Рок за 
поднесување

Единствен 
даночен број

Скратен назив 
и адреса на вистинско 
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / 
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме

ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за 
обработката

A. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА “без дени”

АОП

1. Износ на загуба која се покрива 01

2. Износ на акумулирани добивки од 2009 - 2013 година 02

3. Износ на акумулирана добивка која се користи за покривање на загуба

• од 2009 година 03

• од 2010 година 04

• од 2011 година 05

• од 2012 година 06

• од 2013 година 07

4 Вкупен износ на акумулирана добивка (збир од АОП 03 до АОП 07) 08

5 Износ на данок за плаќање (АОП 08 x 10%) 09

6. Износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба (АОП 08 - АОП 09) 10

Исправка на 
ДД-ПЗ Број
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ДД-ПЗУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Пресметката на данокот се врши на образецот ДД-ПЗ – Пресметка на данок за покривање на загуба од акумулирана добивка за период од 2009 до 2013 
година согласно член 21 од преодните и завршни одредби од Законот за данок на добивка („Службен весник“ на РМ, бр.248/18).
При пополнување на образецот, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги 
пополнува Управата за јавни приходи.  
Износите се искажуваат во цели денари без дени. 
Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, период за кој 
се поднесува и рок на поднесување на Пресметката. 
Пресметката ДД-ПЗ даночниот обврзник ја доставува во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА

1. Износ на загуба која се покрива 
Се внесува износот на вкупната загуба која се покрива.

2. Износ на акумулирани добивки од 2009 -2013 година 
Се внесува износот на акумулирани добивки за период од 2009 до 2013 година.

3.

Износ на акумулирана добивка која се користи за покривање на загуба
• Се внесува износот на акумулирана добивка за 2009 година која ќе се користи за покривање на загуба.
• Се внесува износот на акумулирана добивка за 2010 година која ќе се користи за покривање на загуба.
• Се внесува износот на акумулирана добивка за 2011 година која ќе се користи за покривање на загуба.
• Се внесува износот на акумулирана добивка за 2012 година која ќе се користи за покривање на загуба.
• Се внесува износот на акумулирана добивка за 2013 година која ќе се користи за покривање на загуба.

4. Вкупен износ на акумулирана добивк (збир од АОП 03 до АОП 07).
Се внесува вкупен износ на акумулирани добивки од 2009 до 2013 година кои ќе се користат за покривање на загубата. 

5. Износ на данок за плаќање (АОП 08 x 10%).
Се внесува пресметаниот данок на добивка на акумулираната добивка од 2009 до 2013 година со примена на пропишана стапка од 10%. 

6. Износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба (АОП 08 - АОП 09)
Се внесува износ на акумулирана добивка по оданочување со која се врши покривање на загуба.

Исправка на ДД-ПЗ

Полето “Исправка” се означува со “X“ доколку даночниот обврзник поднесе корегирана пресметка на данок на добивка за покривање на загуба од 
акумулирана добивка ДД-ПЗ, 
Во полето “Број“ се впишува архивскиот број на ДД-ПЗ за која се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пресметката ДД-ПЗ.

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 216/19 и важи од 19.10.2019 година


	1: 
	2: 
	5: 
	10: 
	0: 
	0: 
	1: 


	4: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 



	7: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 








	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	9: Off


