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Податоци за уплатени средства и платен
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ОПШТИ НАПОМЕНИ
Врз основа на член 158 став 2, 3 и 4 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.7/08...17/11), членот на доброволниот пензиски фонд кој уплатува
сопствени средства во пензискиот фонд кои се претходно оданочени, односно средствата уплатени на негова
индивидуална сметка од физичко лице кои се претходно оданочени, има право на поврат на персоналниот данок на
доход пресметан на износот на уплатениот придонес во доброволниот пензиски фонд.
Износот на кој се пресметува повратот за една календарска година не може да биде поголем од четири просечни
бруто-плати во Републиката објавени за претходната година.
За 2009 и 2010 година износот на кој се пресметува повратот за една календарска година не може да биде поголем од
шест просечни нето-плати во Републиката објавени за претходната година.
Барањето се поднесува до Управата за јавни приходи, според местото на живеење на подносителот на барањето.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
1. Податоци за членот на доброволниот пензиски фонд
• Име и презиме - впишете го името и презимето на членот на доброволниот пензиски фонд.
• ЕМБГ - впишете го Единствен матичен број на граѓанинот според личната карта.
• Број на индивидуална сметка - наведете го бројот на индивидуалната сметка во доброволниот пензиски фонд на
која треба да се изврши повратот на персоналниот данок (од годишниот извештај за состојбата на индивидуалната
сметка кој ви го доставува Друштвото кое управува со доброволен пензиски фонд).
• Адреса и место на живеење - наведете ја полната адреса (улица, број и населено место), телефон и е-пошта.
2. Податоци за уплатувачот во име на членот на доброволниот пензиски фонд
• Име и презиме - впишете го името и презимето на уплатувачот во име на членот на доброволен пензиски фонд.
• ЕМБГ - впишете го Единствен матичен број на граѓанинот според личната карта.
• Адреса и место на живеење - наведете ја полната адреса (улица, број и населено место), телефон и е-пошта.
* Податоците под реден број 1 и 2 се пополнуваат во зависност од тоа кој ги уплатува средствата.
3. Податоци за доброволен пензиски фонд
• Назив - впишете го називот на доброволниот пензиски фонд во кој се уплатени средствата.
• Банка чувар на имотот - впишете го називот банка чувар на имотот на доброволниот пензиски фонд.
• Трансакциска сметка - впишете ја трансакциската сметка на доброволниот пензиски фонд во банката чувар на
имотот.
4. Податоци за уплатени сопствени средства во доброволен пензиски фонд и платен персонален данок за член
• Реден број - впишете го редниот број на извршената уплата.
• Датум на уплата на сопствени средства - впишете го датумот на извршената уплата на сопствените средства во
доброволниот пензиски фонд.
• Износ на уплатени сопствени средства - впишете го износот на уплатени сопствени средства.
• Вкупен износ на уплатени средства во доброволниот пензиски фонд - впишете го вкупниот износ на уплатени
сопствени средства.
• Износ на платен персонален данок - впишете го вкупниот износ на платениот персонален данок во Република
Македонија (уплатените сопствени средства х 11,1111%).
5. Податоци за уплатени средства и платен персонален данок на доход од уплатувач
• Реден број - впишете го редниот број на извршената уплата.
• Датум на уплата на средства - впишете го датумот на извршената уплата на средства на индивидулната сметка на
член во доброволниот пензиски фонд.
• Износ на уплатени средства - впишете го износот на уплатени средства на индивидуалната сметка на членот.
• Вкупен износ на уплатени средства во доброволниот пензиски фонд - впишете го вкупниот износ на уплатени
на ваша сметка од страна на уплатувачот.
• Износ на платен персонален данок на доход - впишете го вкупниот износ на платениот персонален данок во
Република Македонија (уплатените средства х 11,1111%).
6. Податоци за подносителот на барањето
Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на поднесување на Барањето. Исто така, задолжително потпишете го
Барањето со што ја потврдувате точноста и комплетноста на податоците.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на РМ", бр.32/2011 и важи од 24.03.2011 година

