
20
10

ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА 
ПРИХОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ

Регистрација, утврдување и плаќање на 
персоналниот данок на доход според паушално 
утврден приход



Подготвува и издава:       

Дата на издавање:             10.04.2010 година

Уредници:

Дизајн и припрема:

Печати:
                            
Тираж:

Наслов:

ISBN: 978-608-4592-12-9

2010 © Упрaва за јавни приходи 
Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. 
Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е 
дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни 
приходи потребно е да се цитира изворот.

Управа за јавни приходи
Република Македонија
бул.„Кузман Јосифовски-Питу” бр.1,
1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Весна Новаковиќ - Канцеларија за односи со 
јавност и комуникација
Севдие Исмаили - Сектор за услуги на даночни  
обврзници и даноци
Анета Гелевска - Сектор за услуги на даночни  
обврзници и даноци

Драгица Николоска - Сектор за информатичка 
технологија

„11 Октомври” АД Прилеп

4600

Паушално оданочување на приходи остварени 
од земјоделска дејност



Tvoj danok, tvoja idnina!

СОДРЖИНА

ВОВЕД ................................................................................................................... 2
ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ...............3

Даночен обврзник на персонален данок на доход...........................................3
РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ............5

Основен услов за да се стекнете со право за паушално 
оданочување.......................................................................................................5
Како и кога да се регистрирате како обврзник на приходи од 
земјоделска дејност?..........................................................................................5

ПОСТАПКИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПАУШАЛНО
ОДАНОЧУВАЊЕ....................................................................................................8

Пријавување на промена на регистрационите податоци................................8
Престанување на условите за паушално оданочување.................................8

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ СПОРЕД ПАУШАЛНО УТВРДЕНИОТ 
ПРИХОД..................................................................................................................9
   Вршење на земјоделска дејност како основно занимање..............................9   
   Вршење на земјоделска дејност како дополнително занимање...................10
ПЛАЌАЊЕ НА ДОЛГУВАНИОТ ДАНОК..............................................................11
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА......................................12

Кои други обврски ги имате како даночен обврзник?....................................12



Tvoj danok, tvoja idnina!

ВОВЕД

Оваа брошура треба да ве информира за условите за паушално 
оданочување на приходите остварени од вршење на земјоделска дејност, 
како и постапката за регистрација, утврдување и плаќање на данокот за 
земјоделците. Остварените приходи од земјоделска дејност подлежат на 
оданочување со персонален данок на доход.

Преку брошурата ќе дознаете повеќе за тоа:
	Што се подразбира под приходи од земјоделска дејност?
	Кој може да врши земјоделска дејност?
 Кој е обврзник на персоналниот данок на доход?
 Кој е основниот услов за да се стекнете со правото за паушално 

оданочување?
 Како и кога да се регистрирате како обврзник на приходи од земјоделска 

дејност?
	Како УЈП ја утврдува даночната основа за пресметка на данокот според 

паушално утврдениот приход?
 Кога треба да го платите данокот?
 Кои други обврски ги имате како даночен обврзник?

Во брошурата се употребуваат следните кратенки:

                                  УЈП            Управа за јавни приходи
                               ЗПДД            Закон за персоналниот данок на доход
                 ПДД            Персонален данок на доход 
         “УЈП-РДО/З”            Пријава за регистрација на обврзник
             “ПДД-ПЗ”  Барање за паушално оданочување
         СЗС  Семејно земјоделско стопанство
            “ПДД-ГДП”  Годишна даночна пријава
          ЕДБ  Единствен даночен број
       ЕМБС  Единствен матичен број на субјектот
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ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Паушалното оданочување на приходите остварени од вршење на
земјоделска дејност е воведено од 1 јануари 2009 година.

Под приходи од земјоделска дејност се подразбираат приходите остварени 
од производство, доработка, преработка и пласман на сопствени 
земјоделски производи.
Под приходи од земјоделска дејност се подразбираат и приходите од 
одгледување на добиток и други стопанско-корисни животни и пласман на 
нивните производи.

Даночен обврзник на персонален данок на доход 

Обврзник на данокот на доход е: 
• граѓанин запишан во Регистарот на индивидуални земјоделци; 
•  лица кои се во работен однос или се пензионери, а се занимаваат со 

земјоделска дејност; 
• лица кои се сопственици на земјоделско земјиште, или истото го 

користат како роднини од прв наследен ред или остваруваат приход од 
земјоделско земјиште кое е земено под закуп, концесија или земјиштето го 
обработуваат по некој друг основ; и 

• лица кои остваруваат приходи од одгледување на добиток и други 
стопанско-корисни животни. 



Единствен 
даночен број (ЕДБ)

Полн назив / 
име и презиме и
адреса на вистинско 
седиште за контакт

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
на обврзниците кои остваруваат
приходи од земјоделска дејност 

1. Цел на поднесување на пријавата

2. Податоци за обврзникот - носител на СЗС/ИЗ

2.1. Единствен матичен број на граѓанинот

2.2. Единствен идентификационен број

2.3. Работна активност
        * внесете 1 или 2

Прва регистрација

Службена регистрација

3. Податоци за земјоделското стопанство

3.1. Број на упис

3.2. Датум на упис

3.3. Регистарски орган
3.4. Организационен облик на 
        земјоделско стопанство
          * впишете „x” во едно од полињата

1/ се занимава исклучиво со земјоделство
2/ земјоделство како дополнителна дејност

Промена на податоци Дерегистрација

Службена дерегистрација

семејно 
земјоделско стопанство
индивидуален 
земјоделец

4.1. Број на трансакциска сметка

ЕМБГ Име и презиме

4. Трансакциска сметка

4.2. Назив на банката

5. Овластено лице
5.1. Овластено лице - 
       носител на СЗС/ИЗ

* Впишете „x” во едно од полињата

Службена промена

Бр. Име и презиме ЕМБГ Работна активност

1.
2.
3.
4.
5.

6.1. 6.2. 6.3.

6. Податоци за членовите на СЗС

1/2

УЈП-РДО/З

Телефон

е-пошта

Место на живеење и адреса

6.4.

Датум и 
број на прием
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РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ

Паушалното оданочување на земјоделците ја опфаќа онаа категорија на 
земјоделци кои земјоделската дејност ја обавуваат како основно или како 
дополнително занимање. 

Паушалното оданочување не се однесува на оние земјоделци кои се 
регистрирани во една од формите на трговски друштва, согласно Законот за 
трговски друштва (пр. ДООЕЛ, АД, ДОО и др.).

Основен услов за да се стекнете со право за паушално оданочување

Без разлика дали дејноста ја обавувате како основно или како дополнително 
занимање, основен услов данокот да го плаќате според паушално утврден 
приход е вкупниот приход кој ќе го остварите во текот на 2010 година да не 
го надминува износот од 1.300.000 денари.

Како и кога да се регистрирате како обврзник на приходи од 
земјоделска дејност?

Ако во тековната 2010 година сте оствариле вкупен приход до 1.300.000 
денари, должни сте да поднесете Пријава за регистрација на обврзници 
кои остваруваат приходи од земјоделска дејност (образец “УЈП-РДО/З”) до 
Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 декември 2010 година.
Пријавата за регистрација се доставува истовремено со Барањето за 
паушално оданочување (образец “ПДД-ПЗ”). 

Обрасците преземете ги од веб страницата на УЈП 
http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/pregled или побарајте ги во даночните 
канцеларии.
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Пријавата за регистрација (образец ”УЈП-РДО/З”), освен во постапката 
за регистрација, се користи и за пријавување на промена на податоци 
кај даночниот обврзник, и во постапката на дерегистрација во случај кога 
земјоделецот не ги исполнува условите за паушално оданочување. 

Во постапката на регистрација ќе ви биде доделен ЕДБ, при што УЈП ќе ви 
издаде Привремена потврда за докажување на статусот пред банката во која 
ја отворате својата сметка.

По доделувањето на сметка во банка и нејзино пријавување во надлежната 
Регионална Дирекција на УЈП, ќе ви биде издадено Решение за регистрација 
на обврзник кои остварува приходи од земјоделска дејност – упис.

6



Полн назив / 
име и презиме и
адреса на вистинско 
седиште за контакт

ПДД-ПЗ

3. Податоци за видот и бројот на животните

3.1.2. Вкупен приход 
кој е остварен или се очекува3.1. ВИД НА ЖИВОТНО

Јуници во тов
Нестелни јуници
Стелни јуници
Бикови во тов
Бикови за расплод

Јагниња
Овци

Крави

Јариња
Свињи
Прасиња
Кокошки расплодно јато
Кокошки несилки за приплодни јајца

Кокошки производно јато

Пилиња

несилки
за тов

Кози

3.1.1. Вкупен број

1. Податоци за обврзникот - носител на СЗС/ИЗ

2. Податоци за земјоделските парцели кои се користат

1.1. Единствен матичен број на граѓанинот

1.2. Работна активност
         * внесете 1 или 2

1/ се занимава исклучиво со земјоделство
2/ земјоделство како дополнителна дејност

Сопственост на 
земјиште 

1. сопствено / 2. закуп 
/ 3. подзакуп 

/ 4. под концесија
/ 5. плодоуживателство

2.1.

Име на 
катастарска 

општина

Број на 
катастарска 

парцела
Катастарска 

култура
Насадена 

култура

Површина

ха ар м2

2.2. 2.3. 2.5. 2.7. 2.8. 2.9.

Просечен 
принос по 

мерна 
единица во
килограми

2.10.

Вид/сорта

2.6.

Вкупен 
приход кој 
е остварен 

или се 
очекува

2.11.2.4.

1/3

Единствен 
даночен број (ЕДБ)

Телефон

е-пошта

Датум и 
број на прием

БАРАЊЕ ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ
н а  о с т в а р е н и  п р и х о д и
о д  з е м ј о д е л с к а  д е ј н о с т



ПОСТАПКИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПАУШАЛНО 
ОДАНОЧУВАЊЕ

Индивидуалниот земјоделец кој во претходната 2009 година поднел 
Пријава за регистрација (образец “УЈП-РДО/З”) и кој добил решение за 
упис во регистарот на индивидуалните земјоделци што се води во УЈП и 
доколку нема промени во личните податоци (телефон, работна активност, 
трансакциска сметка, податоци за членовите на СЗС...), односно кој во 
тековната 2010 година остварил приход понизок од 1.300.000 денари, 
должен е да поднесе само Барање за паушално оданочување (образец 
“ПДД-ПЗ”). 

Пријавување на промена на регистрациони податоци

Претходното не се однесува и за индивидуалниот земјоделец кај кој има 
промени во личните податоци (телефон, работна активност, трансакциска 
сметка, податоци за членовите на СЗС...). Во ваков случај обврзникот 
е должен да поднесе Пријава за регистрација (образец “УЈП-РДО/З”) за 
промена на податоци и Барање за паушално оданочување (образец “ПДД-
ПЗ”).

Престанување на условите за паушално оданочување

Ако индивидуалниот земјоделец во претходната 2009 година е регистиран 
како обврзник кој персоналниот данок го плаќа според паушално утврден 
приход, а во текот на 2010 година остварил приходи од земјоделска дејност 
над 1.300.000 денари, во тој случај ќе треба да се регистрира во една од 
формите според Законот за трговски друштва, односно истиот ќе треба да  
поднесе Пријава за регистрација (образец “УЈП-РДО/З”) до Управата за јавни 
приходи за дерегистрирање (бришење) од Регистарот на даночни обврзници
кои остваруваат приходи од земјоделска дејност, а кој данокот го плаќаат 
според паушално утврден приход.
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ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ СПОРЕД ПАУШАЛНО УТВРДЕНИОТ ПРИХОД

Даночната основа за пресметка на данокот претставува разлика помеѓу 
остварениот вкупен приход (освен субвенции) и признатите нормирани 
трошоци. 

На утврдената вкупна даночна основа за 2010 година се применува 
пропишаната даночна стапка од 10% и се утврдува персоналниот данок на 
доход за вкупниот приход остварен во 2010 година.

Вршење на земјоделска дејност како основно занимање 

Ако земјоделската дејност ја обавувате како основно занимање, признатите 
трошоци за остварениот приход до 300.000 денари изнесуваат 100%, 
односно до овој износ остварените приходи не подлежат на оданочување и 
истите се ослободени од персонален данок на доход. 

Пример: Граѓанин кој земјоделската дејност ја обавува како основно 
занимање, во текот на 2010 година остварил годишен вкупен приход во 
износ од 250.000 денари. Пресметката е следна:

250.000 - 100% (нормирани трошоци) = 0 (основа за оданочување)

* Граѓанинот по основ на вршење на земјоделска дејност, за 2010 година 
нема обврска за плаќање на персонален данок.

Ако земјоделската дејност ја обавувате како основно занимање и 
остварувате вкупен приход од 300.001 до 1.300.000 денари, признатите 
трошоци изнесуваат 80% или предмет на оданочување се само 20% од 
остварените приходи.

Граѓанинот кој земјоделската дејност ја обавува како основно занимање и 
кој остварил во тековната година приход од 400.000 денари, основица за 
пресметка на персоналниот данок на доход претставува вкупно остварениот 
приход и истиот неможе да го користи ослободувањето од 300.000 денари.
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Пример: Граѓанин кој земјоделската дејност ја обавува како основно 
занимање, во текот на 2010 година остварил годишен вкупен приход во 
износ од 400.000 денари. Пресметката е следна:

400.000 - 80% (нормирани трошоци) = 80.000 (основа за оданочување)
80.000 х 10% = 8.000 (годишен данок)

* Граѓанинот по основ на вршење на земјоделска дејност, за 2010 година  
  ќе треба да плати вкупен годишен данок во износ од 8.000 денари.

Вршење на земјоделска дејност како дополнително занимање 

Ако земјоделската дејност ја обавувате како дополнително занимање, во тој 
случај нема ослободување од обврската за оданочување на остварениот 
приход до 300.000 денари, туку на остварениот приход до 1.300.000 денари 
се признаваат нормирани трошоци од 80% или се оданочува само 20% од 
остварениот приход. 

Пример: Граѓанин кој обавува земјоделска дејност како дополнително 
занимање, во текот на 2010 година остварил годишен вкупен приход во 
износ од 200.000 денари. Пресметката е следна:

200.000 - 80% (нормирани трошоци) = 40.000 (основа за оданочување)
40.000 х 10% = 4.000 (годишен данок)

* Граѓанинот по основ на вршење на земјоделска дејност за 2010 година ќе   
  треба да плати вкупен годишен данок во износ од 4.000 денари.
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ПЛАЌАЊЕ НА ДОЛГУВАНИОТ ДАНОК 

За утврдениот данок на доход, УЈП ќе ви достави Решение за паушално 
утврден приход, кое ќе ви биде доставено на адресата која што сте ја 
пријавиле во даночната пријава.

Данокот на доход утврден со Решението на УЈП треба да го платите во рок 
од 30 дена од денот на утврдување на даночната обврска, со користење на  
платниот инструмент Налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП 50).

Данокот на доход се плаќа во корист на сметката на Буџетот на РМ, и тоа на:
 840 - ______- 01632 - Данок на доход утврден на приходи од земјоделска 
дејност според паушално утврден приход и приходна шифра 711141.
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ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА

Кои други обврски ги имате како даночен обврзник?

Како граѓанин во текот на годината можете да остварувате приходи по 
повеќе основи1, односно покрај вашата плата или пензија, односно само 
приходи од земјоделска дејност, на пример сте оствариле и приходи од 
издавање во закуп на станбен објект (кирија) или можеби сте тргувале на 
берза, или сте оствариле хонорар по основ на авторски договор, понатаму 
сте учествувале во наградна игра и сте оствариле добивка и слично.

Покрај обврската да поднесете Пријава за регистрација (образец “УЈП-
РДО/З”) и Барање за паушално оданочување (образец “ПДД-ПЗ”), по 
истекот на календарската година имате обврска сите ваши приходи кои сте 
ги оствариле по различни основи во текот на годината да ги пријавите во 
Годишна даночна пријава (образец “ПДД-ГДП”)2 .

Годишната даночна пријава се поднесува во даночните канцеларии на УЈП 
по истекот на годината за која се утврдува данокот, најдоцна до 15 март 
наредната година. На пример, за приходите кои сте ги оствариле во текот на 
2010 година, треба да поднесете Годишна даночна пријава до 15 март 2011 
година.

На граѓаните кои со задоцнување или воопшто нема да поднесат Годишна 
даночна пријава во пропишаниот рок, УЈП ќе им изрече глоба за сторен 
прекршок во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

1) За повеќе информации во врска со оданочувањето на приходите на граѓаните посетете ја веб страницата на УЈП
     http://www.ujp.gov.mk/mk/fizicki_lica
2) Види и публикација „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход”
     http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/2
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www.ujp.gov.mk

Оваа публикација е достапна и во електронска верзија на веб
страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/45
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Контакт Центар
Кеј 13-ти Ноември (Градски Трговски Центар 
2-ри кат) локал 500, 1000 Скопје
тел. 02/3214 051; факс 02/3214 062

Генерална Дирекција на УЈП
бул. „Кузман Jосифовски – Питу” бр.1
(Комплекс банки), 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

Дирекција за големи даночни обврзници
ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 2-а, 1000 Скопје
тел. 02/3251 600; факс 02/3251 610

Регионална Дирекција Скопје
ул. „11 Октомври” бр. 27,1000 Скопје
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

Регионална Дирекција Битола
ул. „Борис Кидрич” бр. 24, 7000 Битола
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Регионална Дирекција Тетово
ул. „ЈНА” бб, 1200 Тетово
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ул. „Плоштад Слобода” бб, 2000 Штип
тел. 032/397 818; факс 032/392 050

Регионална Дирекција Кавадарци
ул. „Едвард Кардељ” бб, 1430 Кавадарци
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