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ДД-ОМА/1Б А Р А Њ Е 
за ослободување од плаќање на месечните аконтации на 

данокот на добивка

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

Единствен 
даночен број

Скратен назив 
и адреса на вистинско 
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за 
обработката

Б. УСЛОВИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

а) Нема да го намалам бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на
данокот на добивка во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од 
страна на вработените

б) Вкупните приходи од редовното работење се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите 
од редовно работење во периодот април – септември 2019 година, или затворени се најмалку 50% од продажните места преку кои се остварува 
прометот во нашите продажни објекти/подружници

 

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА 
ДОБИВКА

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека ги исполнувам условите од секција Б и сите податоци 
дадени во ова барање се точни, проверени и целосно вистинити.

А.МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ

Одберете месец за кој барате ослободување од плаќање на месечните аконтации на данок на добивка:

Месец Година

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / 
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме

ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис
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ДД-ОМА/1УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Согласно Законот за данокот на добивка, обврзниците кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување 
на внесување и ширење на COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, имаат право на ослободување од плаќање на износот на месечните 
аконтации на данок на добивка за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година.

Користењето на правото се однесува на даночните обврзници  кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за 
спречување на внесување и ширење на COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија доколку ги исполнуваат следните услови:
• даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на 

месечните аконтации на данок на добивка во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, 
пензионирање или отказ од страна на вработените;

• вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година 
во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година, или даночниот обврзник да затворил најмалку50% од 
продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка до 
Управата за јавни приходи најдоцна до 5-ти наредниот месец за месецот за кој што обврзникот бара ослободување од плаќање на месечните аконтации 
на данок на добивка за временскиот период за месеците ноември, декември 2020 година како и за јануари и февруари 2021 година. Поднесувањето на 
Барањето се врши преку системот http://etax.ujp.gov.mk, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 10 дена од денот на 
доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ 
• Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствениот даночен број на барателот. 
• 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. 

A. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ - Одберете месец за кој барате ослобдување од плаќање на аконтациите на данокот на добивка:
• ноември 2020 година
• декември 2020 година
• јануари 2021 година
• февруари 2021 година

Б. УСЛОВИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
 - Барателот треба да ги исполнува условите од оваа секција.

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
 - Барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност ги исполнува условите од секција Б и сите податоци дадени во ова барање се 
точни, проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.

* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ, бр.292/20 и важи од 09.12.2020 година


