Врз основа на член 72 од Законот за персонален данок на доход
("Службен 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, 139/06 и 160/07), министерот за финансии
донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ
ПРАВА
-пречистен текст("Службен весник на РМ" број 63/98, 55/01, 28/07 и 3/08)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на
пополнување на аконтативната даночна пријава на персоналниот данок на
доход за приходи од имот и имотни права.
Член 2
Обврзникот на персоналниот данок на доход за приходите од имот и
имотни права поднесува аконтативна даночна пријава на образецот ПДДАДП/ПИ.
Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи
правила за пополнување, дел 1 - Класификација на пријавата, дел 2 Правен основ, дел 3 - Податоци за обврзникот, дел 4 - Податоци за
закупецот, дел 5 -Податоци за сопственикот на имотот (во случај на
подзакуп), дел 6 - Податоци за имотот/имотното право, дел 7 - Податоци за
приходите (месечен износ), Забелешка, Податоци за датумот на
поднесувањето на пријавата, Податоци за приемот и обработката и
Упатство за пополнување.
Член 3
Во делот - 1. Класификација на пријавата - се впишува целта на
пополнување на пријавата, односно дали се пријавува почетокот или
престанокот на остварување на приходот (одјавува).

Член 4
Во делот - 2. Правен основ - се означува основот според кој се
остварува приходот од издавање на имот во закуп или подзакуп и се
впишуваат податоци за бројот на договорот за закуп/подзакуп и податоци за
времетраење на закупот/подзакупот.
Член 5
Во делот - 3. Податоци за обврзникот - се впишува: единствениот
даночен број на обврзникот (единствениот 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 живеењеи адресата и
бројот на телефонот/телефаксот.
Член 6
Во делот - 4. Податоци за закупецот - се означува: дали закупецот е
физичко или правно лице, домашно или странско лице и се впишуваат:
единствениот даночен број на обврзникот (единствениот 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
живеењеи адресата и бројот на телефонот/телефаксот.
Член 7
Во делот - 5. Податоци за сопственикот на имотот - се впишуваат
податоците за сопственикот чиј имот се издава во подзакуп. Се означува
дали сопственикот на имотот кој се дава во подзакуп е физичко или правно
лице, домашно или странско лице и се впишуваат податоци за негова
идентификација: единствениот даночен број на обврзникот (единствениот
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 живеењеи адресата и бројот на телефонот/телефаксот.
Член 8
Во делот - 6. Податоци за имот/имотното право - се означува видот
на имотот или имотното право и се впишуваат одделни карактеристики на
имотот, во зависност од тоа дали е недвижен, подвижен имот или имотно
право.

Член 9
Во делот - 7. Податоци за приходите - се впишува износот на
остварената месечна закупнина (во пари) и вредноста на сите непарични
давања и услуги на кои се обврзал закупецот, односно подзакупецот, да ги
изврши за сметка на закуподавачот, како надомест за закупот и процент на
признати нормирани трошоци. Во случај на подзакуп се впишува и
вредноста на платената закупнина на сопственикот на имотот.
Член 10
Образецот на даночната пријава ПДД-АДП/ПИ е составен дел на овој
правилник.
Член 11
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".

