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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1456. 

Врз основа на член 96 став (5) од Законот за дано-

кот на личен доход („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за 

финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНА-

ТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДА-

НОК НА ЛИЧЕН ДОХОД, НАЧИНОТ НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА 

ОД СТРАНА НА ОРГАНОТ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ  

И НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ ОД СТРАНА  

НА ОБВРЗНИКОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на годишната даночна пријава за утврдување 

данок на личен доход, начинот на доставување на го-

дишната даночна пријава од страна на органот за јавни 

приходи и начинот на потврдување од страна на обврз-

никот.  

 

Член 2 

Годишната даночна пријава за утврдување на дано-

кот на личен доход се изготвува на образец „ДЛД-

ГДП” во А4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на годишната даночна при-

јава од ставот 1 на овој член  се дадени во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Годишната даночна пријава, се доставува до даноч-

ниот обврзник преку системот „e-персонален данок”.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку да-

ночниот обврзник не е регистриран на системот „e-пер-

сонален данок”, годишната даночна пријава се доставу-

ва до даночниот обврзник во хартиена форма. 

 

Член 4 

Потврдувањето на податоците во годишната даноч-

на пријава се врши со означување на полето „ПОТ-

ВРДУВАМ дека податоците во годишната даночна 

пријава целосно се совпаѓаат со остварениот вкупен 

доход, износот на искористените одбитоци и платените 

аконтации на данокот на личен доход, во наведениот 

даночен период (календарска година)“.  

Коригирање на податоците во годишната даночна 

пријава се врши доколку податоците на даночниот об-

врзник не се совпаѓаат со вкупниот доход, износот на 

искористените одбитоци и платените аконтации на да-

нокот на личен доход, со означување на полето „КО-

РИГИРАМ податоци во годишната даночна пријава 

кои не се совпаѓаат со остварениот вкупен доход, изно-

сот на искористените одбитоци и платените аконтации 

на  данокот на личен доход, во наведениот даночен пе-

риод (календарска година)“ и истовремено коригирани-

те износи за соодветниот вид на доход се внесуваат во 

празните полиња под податоците пополнети од органот 

за јавни приходи. 

 

Член 5 

Коригираните податоци во годишната даночна при-

јава од членот 4 став 2  на овој правилник, се доставу-

ваат преку системот „e-персонален данок” или во хар-

тиена форма.  

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на пополнетата годишна даночна пријава за ут-

врдување на персоналниот данок на доход, начинот на 

доставување на пополнетата годишна даночна пријава 

од страна на органот за јавни приходи и начинот на 

потврдување од страна на даночниот обврзник („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.243/18). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 20 - 3156/1   

6 април  2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р  Нина Ангеловска, с.р. 
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