Врз основа на член 72 од Законот за персонален данок на доход
("Сл.весник на РМ" број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02,
96/04, 120/05, 52/06 и 139/06 ), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ
-пречистен текст("Службен весник на РМ" број 55/01 и 28/07)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на
пополнување на аконтативната даночна пријава на персоналниот данок на
доход на капиталните добивки.
Член 2
Обврзникот на персоналниот данок на доход на капитални добивки
поднесува аконтативна даночна пријава на образецот ПДД-АДП/КД.
Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи
правила за пополнување, дел 1 - Податоци за обврзникот, дел 2 - Вид на
капитална добивка/загуба, дел 3 - Капитална добивка/загуба од продажба
на хартии од вредност, дел 4 - Капитална добивка од продажба на
учество(удел) во капиталот, дел 5 - Капитална добивка од продажба на
недвижен имот, Прилози, Податоци за датумот на поднесувањето на
пријавата, Податоци за приемот и обработката и Упатство за пополнување .
Член 3
Во делот - 1. Податоци за обврзник
се впишува: единствениот
даночен број на обврзникот (единствен матичен број на граѓанинот, а за
обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и
земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и
бројот на телефонот/телефаксот.
Член 4
Во делот - 2. Вид на капитална добивка/загуба се означува видот на
капиталната добивка во зависност од тоа дали е остварена од продажба на

хартии од вредност, учество во капиталот (удел), продажба на недвижен
имот или капитална загуба од продажба на хартии од вредност.
Капиталната загуба остварена од продажба на хартии од вредност
обврзникот ја пријавува со цел да изврши нејзино пребивање со идните
капитални добивки што ќе ги оствари во наредните три години.
Член 5
Во делот - 3. Капитална добивка/загуба од продажба на хартии од
вредност се впишуваат податоци за: видот на хартијата од вредност, назив
и седиште на издавачот на хартијата од вредност, место и датум на
продажбата, податоци за продажбата (единечна продажна цена, број на
продадени хартии од вредност и вкупна продажна цена), податоци за
набавката на хартиите од вредност (датум на набавка, единечна набавна
цена, број на набавени хартии од вредност и вкупна набавна цена).
Поради можноста за пребивање на капиталните загуби остварени од
продажба на хартии од вредност со наредните капитални добивки што ќе ги
оствари обврзникот, капиталните загуби остварени од продажба на хартии
од вредност исто така се впишуваат во овој дел.
Член 6
Во делот - 4. Капитална добивка од продажба на учество во
капиталот (удел), се впишуваат податоци за: фирмата од која се продава
учеството во капиталот (уделот), големината на учеството во капиталот
изразена во проценти од вкупниот капитал на фирмата, податоци за
продажбата (датум на продажба, продажна цена, изразени во денари),
податоци за набавката на учеството (уделот) во капиталот односно
податоци за датумот и износот на вложувањето.
Член 7
Во делот - 5. Капитална добивка од продажба на недвижен имот, се
впишуваат податоци за: видот на недвижниот имот, адресни податоци за
местото каде се наоѓа имотот, податоци за продажбата на имотот (број на
договор, датум на продажба, продажна цена изразена во денари, без
износот на данокот на промет на недвижности и права, податоци за
набавката на недвижниот имот, инвестиционите вложувања и издатоците за
инвестиционо одржување.

Член 8
При продажба на недвижен имот што обврзникот сам го изградил
како набавна цена се смета пазарната цена според која се утврдува
основата на данокот на имот.
Член 9
(се брише)
Член 10
Во делот Прилози , се наведуваат документите што се доставуваат
во прилог на пријавата на барање на органот за јавни приходи.
Член 11
Образецот на даночна пријава ПДД-АДП/КД е составен дел на овој
правилник.

Член 12
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија.

