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ПДД-АДП/ДП
ОПШТИ НАПОМЕНИ
Врз основа на членот 71 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ” бр. 80/93...171/10), Аконтативната
даночна пријава за остварени други приходи ја поднесува физичко лице кое во текот на годината ќе оствари други приходи кои
согласно членот 55-а не се сметаат за приходи на физичките лица од член 3 точки 1 до 8 на овој закон, не се изземени од
оданочување со одредбите од член 6 на овој закон и не се оданочени под друг основ, како и за приходите остварени со
стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок.
Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварување на другите приходи,
до Управата за јавни приходи на чија територија обврзникот ги остварува приходите.
Врз основа на член 144-а став 1 точка 1 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен
прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противредност ако не поднесе Аконтативна даночна
пријава во пропишаниот рок.
Пред да ја пополните Аконтативната даночна пријава, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
1. Податоци за обврзникот
1.1. Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
Впишете го единствениот матичен број на граѓанинот - лицето кое остварува други приходи.

пр. 2904564550201

1.2. Број на пасош, датум и земја на издавање
Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот,
датумот на издавање и државата.

пр. 554009; 17.08.1949;
Република Словенија

1.3. Име и презиме
Впишете го името и презимето на обврзникот.

пр. Стојан Митревски

1.4. Адресни податоци
Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број, населено место и е-пошта) на која
Управата за јавни приходи ќе ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на
телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. Антон Панов бр. 13
с. Арачиново,
1000 Скопје
02/2013-698

2. Податоци за други приходи
Впишете податоци за сите остварени приходи согласно членот 55-а од ЗПДД за кои не е пресметан данок по одбивка и сите
остварени приходи за кои согласно одредбите од ЗПДД не е пропишана посебна аконтативна пријава.
2.1. Вид на приход
Набројте ги видовите на остварени приходи.
2.2. Приходот се остварува
Означете дали приходот се остварува еднократно или во текот на подолг период, и за
приходите кои се остварени еднократно впишете го датумот на остварување на приходот, а за
приходите кои се остваруваат континуирано или повеќе пати во годината, впишете го датумот
на почетокот на нивното остварување.

пр. спонзорство

пр. x еднократно, на ден.
17.04.2010 година
пр. 750.000 денари

2.3. Остварен бруто-приход
Впишете го бруто остварениот годишен приход во денари, без дени.

Податоци за поднесување
Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја
Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените примероци.
Доколку е потребно, во оваа рубрика впишете дополнителни појаснувања за одговорите кои се однесуваат на претходните
рубрики.

* Објаснување за скратените називи кои се употребени во образецот
ЕМБГ - Единствен матичен број на граѓанинот
ПДД - Персонален данок на доход
ПДД-АДП/ДП - Аконтативна даночна пријава за остварени други приходи
ЗПДД - Закон за персоналниот данок на доход
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