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ДД-ДО
П Р Е С М Е Т К А 

на данок на добивка при престанување на услови 
за даночно ослободување

* Пополнува Управа за јавни приходи
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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 ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО 
ОСНОВ НА РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА (ЧЛЕН 28 СТАВОВИ (3) И (4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

АОП

1. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок по основ на:

• Отуѓени средства во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициско вложување 01

• Раскинување на договор за финансиски лизинг 02

2. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок (збир од АОП 
01 до АОП 02) 03

3. Износ на данок за плаќање (АОП 03 x 10%) 04

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО 
ОСНОВ НА ДОНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ (ЧЛЕН 30-а СТАВ (9) ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

1. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација во спорт 05

Исправка на 
ДД-ДО Број
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ДД-ДОУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Даночните обврзници кај кои престанале условите за даночно ослободување од членот 28 ставови (3) и (4) и членот 30-а став (9) од Законот за данокот 
на добивка, го должат данокот кој би го платиле кога не би ги користеле даночните ослободувања. Данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на 
образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот на престанување на условите за даночно ослободување.

При пополнување на образецот ДД-ДО, 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 денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за:
• Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствен даночен број. 
• Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт. 
• Контакт - се впишува телефон и е-пошта.
• Датум на престанување на условите за даночно ослободување - се впишува датум на престанување на условите за даночно ослободување.
• Рок за поднесување - се впишува рокот за поднесување.  
• Исправка на ДД-ДО - се означува со „X“ доколку даночниот обврзник поднесе корегирана пресметка на данок на добивка при престанување на 

услови за даночно ослободување ДД-ДО. 
• Број - се впишува архивскиот број на ДД-ДО за која се врши исправка.

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА 
РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА (ЧЛЕН 28 СТАВОВИ (3) И (4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

1. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок по основ на
• Отуѓени средства во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициско вложување,  согласно член 28 став (3) од Законот за 

данокот на добивка
• Раскинување на договор за финансиски лизинг, согласно член 28 став (4) од Законот за данокот на добивка 

Се искажува износот на средствата за кои е користено право на намалување на даночната основица согласно член 28 од Законот за данокот 
на добивка и истите се отуѓени во рок од 5 години од денот во кој е извршено инвестициско вложување или е раскинат договорот за 
финансиски лизинг.

2.   Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за кои се должи данок (збир од АОП 01 до АОП02)

3.   Износ на данок за плаќање (АОП 03 x 10%) 
       Се внесува пресметаниот данок на добивка за средствата за кои е изгубено правото на намалување на даночната основа по член 28 ставови  
      (3) и (4) од Законот за данокот на добивка. (АОП 03 x 10%). 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА 
ДОНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ (ЧЛЕН 30-а СТАВ (9) ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА)

 1.    Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација во спорт  
        Се внесува износот на пресметаното даночно олеснување искажано во Даночниот биланс во годината кога се дадени средствата. 
        Доколку на даночниот обврзник или на лице поврзано со него, му бидат вратени донираните финансиски средства од страна на спортските субјекти,     
        директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзникот го должи данокот кој би го платил доколку не го користел ослободувањето од овој член.

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

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ, бр.303/21 и важи од 01.01.2022 година


