
Врз  основа  на  член  72  од  Законот  за  персоналниот  данок  на  доход 
(“Службен весник на Република Македонија” 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,  160/07,  159/08,  20/09  и  139/09), 
министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
 ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

ГОДИШНАТА  ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ 
ДАНОК НА ДОХОД 

(“Службен весник на Република Македонија” број 15/10)

Член 1

Со  овој  правилник  се  пропишува  формата,  содржината  и  начинот  на 
пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок 
на доход.

Член 2

Годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход 
се поднесува на образецот “ПДД-ГДП”, кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник.

Образецот  “ПДД-ГДП” содржи:  податоци  за  обврзникот,  податоци  за 
остварени  приходи,  забелешка,  податоци  за  подносителот  на  пријавата,  општи 
напомени и упатство за пополнување.

Во  делот  -  Податоци  за  обврзникот  се  искажува:  име  и  презиме  на 
обврзникот,  единствен  даночен  број  на обврзникот  (единствен  матичен  број  на 
граѓанинот) и адресни податоци ( улица, број, населено место, општина, телефон, 
телефакс и е-пошта).  

Во делот - Податоци за остварени приходи, во колона (1) се искажува видот 
на приходот, во колона (2) бруто износот на приходот, во колона (3) вкупниот износ 
на одбитоци и во колона (4) вкупниот износ на платени аконтации.

Член 3

Во делот  -  Податоци  за  остварени  приходи,  на реден  број  1  –  Плата  и 
надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност 
на работодавачот на кои се платени придонеси, се искажуваат остварените плати 
и  надоместоци  на  плати  и  исплати  по  основ  на  деловна  успешност  на 
работодавачот.

На реден број 1-а – Плата и  надоместоци на плата од работен однос и 
исплата  по  основ  на  деловна  успешност  на  работодавач  кој  не  е  заштитно 
друштво, на вработени инвалидни лица, се искажуваат платите и надоместоците 
на  платите  од  работен  однос  и  исплатите  по  основ  на  деловна  успешност  на 
работодавачот остварени од страна на инвалидни лица.



На реден број  1-б – Плата и надоместоци на плата од работен однос и 
исплата  по  основ  на  деловна  успешност  кај  заштитни  друштва,  се  искажуваат 
остварените плати и надоместоци на плати од работен однос и исплати по основ 
на деловна успешност на работодавачот.

На реден број  1-в – Плата и надоместоци на плата од работен однос и 
исплата по основ на деловна успешност кај корисници на технолошка индустриска 
развојна  зона,  се  искажуваат  остварените  плати  и  надоместоци  на  плати  од 
работен однос и исплати по основ на деловна успешност на работодавачот.

На реден број  1-г  –  Плата  и  надоместоци на плата од работен однос и 
исплата по основ на деловна успешност на работодавач кој има ослободување по 
член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, се 
искажуваат  остварените  плати  и  надоместоци  на  плати  од  работен  однос  и 
исплати по основ на деловна успешност на работодавачот.

На реден број 2 - Дополнителни примања и надоместоци на трошоци од 
работен однос на кои не се платени придонеси, се искажуваат сите лични примања 
остварени во пари или во некој друг облик за кои не постои обврска за плаќање на 
придонеси како и надоместоците на трошоците од работен однос над износите 
утврдени  во  членот  6  од  Законот  за  персоналниот  данок  на  доход  (во 
понатамошниот текст: Законот).

На реден број 3 - Пензии, се искажуваат примањата остварени во вид на 
пензии.  Корисниците  на  пензии  преку  Фондот  за  пензиско  и  инвалидско 
осигурување, пресметаниот данок од доходот го евидентираат како да е платен 
согласно член 141-а од Законот.

На реден број 4 - Примања на членови на органите на управување и на 
органите  на надзор во трговските  друштва,  се  искажуваат  примањата  согласно 
член  14-а  став  1  точка  3  од  Законот.  Примањата  остварени  како  плати  и 
надоместоци на плати од работен однос и исплати по основ на деловна успешност 
на работодавачот се искажуваат на еден од редните броеви  1, 1-а, 1-б, 1-в и 1-г.

На реден број 5 - Примања на функционери, пратеници, советници и други 
носители на јавни функции, се искажуваат примањата согласно член 14-а став 1 
точка 4 од Законот. Примањата  остварени како плати и надоместоци на плати од 
работен однос и исплати по основ на деловна успешност на работодавачот се 
искажуваат на еден од редните броеви  1, 1-а, 1-б, 1-в и 1-г.

На реден број 6 - Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и 
стечајни  управници,  кои  немаат  својство  на  вработени  лица  во  соодветните 
институции или друштва, се искажуваат надоместоците согласно член 14-а став 1 
точка 8 од Законот.

На реден број 7 - Надоместоци на членови на Македонската академија на 
науките и уметностите, се искажуваат надоместоците согласно член 14-а став 1 
точка 9 од Законот.

На  реден  број  8  -  Примања  по  основ  на  договор  за  повремено  или 
привремено вршење на услуги, се искажуваат сите примања остварени врз основа 
на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички 
лица согласно член 14-а став 1 точка 11 од Законот.

На  реден  број  9  -  Приходи  од  имот  и  имотни  права   (закупнини),  се 
искажуваат  приходите  остварени  од  издавање  под  закуп  или  подзакуп  на 
земјиште,  станбени  и  деловни  простории,  гаражи,  простории  за  одмор  и 
рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот согласно член 32 
од Законот.  Како одбитоци во колона (3)  се искажуваат износите на трошоците 
пресметани  во  висина  од  25%,  односно  30%  од  бруто  приходот,  согласно 



членовите  34  и  34-а  од  Законот  или  стварните  трошоци  кои  обврзникот  ги 
документирал при аконтативното плаќање на данокот.

На  реден  број  10  -  Приходи  од  авторски  права  и  права  од индустриска 
сопственост, се искажуваат  приходите остварени од авторски права и права од 
индустриска сопственост согласно член 38 од Законот.  Како одбитоци во колона 
(3) се искажуваат износите на нормираните трошоци пресметани во висина од 25% 
до 60% од бруто приходот согласно член 41 од Законот или стварните трошоци кои 
обврзникот ги документирал при аконтативното плаќање на данокот.

На реден број  11 -  Дивиденди и други приходи остварени со учество во 
добивката кај правни  и физички  лица, се искажуваат бруто дивидендите и другите 
приходи од учеството во добивката распределени на обврзникот согласно член 49 
став 1 од Законот.

На реден број 12 - Приходи од камати за кои постои обврска за плаќање на 
данок, се искажуваат остварените приходи од камати согласно член 49 став 2 од 
Законот. 

На  реден број  13  -  Добивки  од игри  на среќа  и  други  наградни игри  се 
искажуваат остварените приходи во текот на годината од игри на среќа и други 
наградни игри согласно член 54 од Законот.

На реден број 14 - Други приходи на кои аконтацијата на данокот се плаќа 
по  одбивка,  се  искажуваат  остварените  други  приходи  на  кои  аконтацијата  на 
данокот се плаќа по одбивка.

На реден број  15 -  Други  приходи на кои аконтацијата на данокот не се 
плаќа по одбивка, се искажуваат остварените други приходи на кои аконтацијата 
на данокот не се плаќа по одбивка.

На реден број 16 -  Нето приход остварен од вршење на самостојна дејност, 
во  колона  (2)  се  искажува  остварениот  нето  приход  од  вршење на  самостојна 
дејност  утврден во даночниот биланс, согласно членовите 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 
30-д,  30-ѓ,  30-е,  30-ж,  30-ѕ и  30-и од Законот,  а  во колона (3)  како одбиток  се 
искажува износот на даночното ослободување утврдено со членот 30-к од Законот, 
додека платените придонеси и другите јавни давачки  кои влегле како трошок при 
утврдување на нето приходот, не се искажуваат на овој реден број.

На реден број 17 – Вкупен приход од земјоделска дејност според паушално 
утврден приход,  во колона (2)  се искажува висината на остварениот приход од 
земјоделска дејност, а во колоната (3) како одбитоци се искажуваат износите на 
нормираните трошоци утврдени во член 31-а од Законот.

На  реден  број  18  -  Остварени  капитални  добивки,  се  искажуваат 
капиталните добивки остварени во текот на годината од продажба на хартии од 
вредност,  учество  во  капиталот  и  недвижен  имот.  Во  колона  (2)  се  искажува 
износот  на  разликата  помеѓу  бруто  капиталните  добивки  согласно  член  52  од 
Законот  и  бруто  капиталните  загуби  на  обврзникот  од  продажба  на  хартии  од 
вредност.  Во  колона  (3)  како  вкупни  одбитоци  се  искажуваат  олеснувањата  во 
износи  во  кои  се  одобрени  при  аконтативното  пресметување  на  данокот  на 
капиталните добивки.

На реден број 19 - Даночно ослободување по основ на донации во висина 
од 20% од годишниот даночен долг но не повеќе од 24.000 денари, се искажува 
износот на намалувањето на персоналниот данок на доход согласно членот 87-а 
од Законот.

На реден број  20 -  Искористено даночно ослободување при аконтативно 
оданочување, се искажува  износот на личното ослободување согласно член 10 
став 1 точка 3 и член 11 од Законот, во износи во кои обврзникот ги искористил во 
текот на годината при аконтативното плаќање на данокот.



На  реден  број  21-  Вкупно,  во  колона  (2)  се  искажува  збирот  на  бруто 
износот на приходот,  во колона (3) збирот на вкупниот износ на одбитоци, а во 
колона (4) збирот на вкупниот износ на платени аконтации.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за  формата,  содржината и начинот на пополнување на годишната 
даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход (“Службен весник 
на Република Македонија” број 103/01, 138/06, 3/08 и 19/09).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија”.


