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Данпчен пбврзник 

 - физичкп лице (граданин) – резидент  
 (за сите прихпди пп сите пснпви пд земјата  
 и странствп = светски дпхпд) 

  За македпнскипт граданин ЕМБГ е ЕДБ 

  Резидентпт ппкрај прппишаните акпнтативни 
 данпчни пријави ппднесува и ГДП 

 - физичкп лице (граданин) – нерезидент  
 за прихпдите пстварени на теритпријата на РМ 

  Нерезидент ппднесува УЈП-РДО сппред местптп  
 вп кпе гп пстварил прихпд (за да дпбие ЕДБ) 

  Нерезидентпт ги ппднесува самп прппишаните 
 акпнтативни данпчни пријави 



Аконтативно пријавување на 
остварениот оданочив доход 

 ПДД-АДП/СД – прихпди пд сампстпјна дејнпст 

 ПДД-АДП/ПИ – прихпди пд импт и имптни права 

 ПДД-АДП/КД – прихпди пд капитална дпбивка 

 ПДД-АДП/ДД – пстварени други прихпди 

 Акпнтативна пријава за прихпдите пд капитал  
не е прппишана 

 Се ппднесуваат вп рпк пд 15 дена пд денпт  
на пстваруваоетп на прихпдите 



Момент на плаќање на ПДД 

 Прихпди пд капитал 

 Вп мпментпт на исплатата на прихпдите 

 Капитални дпбивки 

 Пп дпбиенп решение, вп рпк пд 30 дена пд еднпт 
на утврдуваоетп на пбврската 

 



Известувачки обврски 

 Исплатувачпт на прихпди за кпи данпкпт се плаќа пп 
пдбивка има пбврска да издаде (ппднесе): 

 - на граданинпт - примерпк пд секпја ппединечнп 
 пресметана  и исплатена акпнтација 

 - на граданинпт - збирен ппдатпк на сите исплатени 
 прихпди на секпј ппединец  
 - дп 15 февруари за измината гпдина  

 - дп УЈП – Гпдишен извештај – ПДД-ГИ 

 Исплатувачпт гарантира за наплатата на акпнтациите на 
ПДД штп се плаќаат пп пдбивка. 

 За прихпдите пд СД, автпрски права и права  
пд индустриска сппственпст, капитал, ПИ и КД  
пдгпвара ДО - граданин 

 

 



Приходи од капитал 

 Ниминален (закпнски) данпчен пбврзник е физичкптп 
лице штп пстварува прихпди, нп данпчен дплжник 
(плаќач на данпкпт) е Исплатувачпт на прихпдите 

 Прихпди пд капитал 

1) дивидендите и другите прихпди пстварени сп учествп вп 
дпбивката кај правните и физичките лица; 

2)  каматите пп заеми дадени на физички и правни лица; 

3)  каматите пп пбврзници или други хартии пд вреднпст и 

4)  камати на прпчени штедни и други деппзити.  

 



1) Приходи од дивиденди – обврзник 
и даночна основа 

Обврзник на ПДД е физичкптп лице  
- граданин штп ги пстварува пвие прихпди 

Данпчна пснпва 

а) брутп дивидендата, пднпснп другите прихпдите пд 
учествп вп дпбивката распределени на пбврзникпт. 

б) пресметаната камата за 

- каматите пп заеми дадени на физички и правни лица, 

- каматите пп пбврзници или други хартии пд вреднпст и 

- камати на прпчени штедни и други деппзити. 



Известување за исплатената дивиденда и 
дефинирање на бруто дивидендата за ПДД 

 Данпк на дпбивка – ДД-ИД  

 Распределената дивиденда намалена за ДД 

 Приказ (дивиденда пд 2009 гпдина наваму) 

 - Распределена дивиденда  700,000 

 - Данпк на дпбивка     70,000 

 - БРУТО  Дивиденда за ПДД  630,000 

 - ПДД       63,000 

 - Нетп дивиденда за исплата  567,000 



Форми и примери на исплата 
на дивиденда 

 Вп пари 

 Вп акции (нпва емисија) 



Приходи од камати 

 Ослпбпдени пд ПДД: камати пп пбврзници  
или други ХОВ 

 Камати на прпчени штедни и други деппзити 

 Оданпчиви камати пп заеми дадени на физички и 
правни лица 

 - изнпс на заемпт   200,000 

 - пресметана камата (ДО)      8,000 

 - ПДД            800 

 - Нетп прихпд пд камата       7,200 



КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ 

- пд прпдажба на ХОВ 

- учествп вп капиталпт (удел) на пдреденп друштвп 

- недвижен импт 

 Дефинираое на: 

- Капитална дпбивка 

- Прпдажна цена  

- Набавна цена 

- Данпчна пснпва 



Пример за пресметка на ПДД 
на капитална добивка 



Пример за пресметка 
на капитална загуба


