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 и 139/06 ), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕНОСТ
-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 за започнување на остварување на приходи од самостојна дејност.
Член 2
Обврзникот на персоналниот данок на доход кој ќе започне да
остварува приходи од самостојна дејност поднесува аконтативна даночна
пријава на образецот ПДД-АДП/СД.
Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи
правила за пополнување, дел 1 - Податоци за обврзникот, дел 2 - Податоци
за очекуваниот нето приход во првата година, Изјава на обврзникот,
Забелешка, Упатство за пополнување, Податоци за датумот на
поднесувањето на пријавата и Податоци за приемот и обработката.
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. Податоци за очекуваниот нето приход во првата година,
обврзникот го впишува износот на нето приходот што реално очекува да го
оствари во првата година од работењето.
Член 5
Изјава на обврзникот, ја потпишува обврзник кој не вршел соодветна
дејност на подрачјето на својата или друга општина.
Член 6
Во делот - Забелешка, се наведуваат дополнителни податоци или
подетални појаснувања за претходните делови.
Член 7
Образецот на даночната пријава ПДД-АДП/СД е составен дел на овој
Правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија.

