
Датум и број на прием

 Даночен периодЕДБ

Скратен назив и
адреса на 
вистинско седиште
за контакт

Рок на поднесување

Име и презиме

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.   Приходи од извршени услуги

4.   Други неспомнати приходи

5.   Вредност на потрошени суровини и материјали на реализирани готови производи

6.   Набавна вредност на продадени суровини, материјали и трговски стоки

7.   Вредност на потрошената енергија

8.   Закупнина на работни простории

9.   Трошоци за извршени услуги кои имаат карактер на материјални трошоци 
      (транспортни и други услуги) 
      
10. Пресметана амортизција

11. Трошоци по основ на камати на кредити

12. Исплатени бруто-плати на вработените
13. Платени придонеси за задолжително социјално осигурување, данок на имот, такси и 
      другите јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста, освен персоналниот данок 
      на доход и други лични давачки за самовработеното лице

III.  НЕТО-ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
       * утврден како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи (I-II)

2.   Приходи од продажба на суровини, материјали и трговски стоки

1.   Приходи од продажба на готови производи

II.   ВКУПНИ РАСХОДИ 
      * збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20

I.    ВКУПНИ ПРИХОДИ 
       * збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4

Б. Финансиски резултат

А. Приходи и расходи од самостојна дејност

15. Платени царини, акцизи, даноци на имот, комунални такси и други јавни давачки
      што се во функција на вршење на дејноста
16. Платени премии за осигурување на деловниот имот и сите задолжителни видови на 
      неживотно осигурување утврдени со закон
      
17. Канцелариски трошоци и набавка на стручна литература

18. Дневници, патни трошоци и теренски додатоци и други надоместоци утврдени со Закон 
      и Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството

19. Трошоци што даночниот обврзник е должен да ги направи според одредени прописи

20. Други расходи неопходни за остварување на приходите

IV.  ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
      * утврдена како разлика меѓу вкупните расходи и вкупните приходи (II-I)
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V.   ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
       * збир од ред.бр. 21 до ред. бр. 25

21. Земјиште и згради

В. Посебни податоци

22. Градежни објекти

23. Постројки и опрема
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24. Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства 29

3025. Други средстванеспомнати материјални 

25

14. Платен данок на додадена вредност 
       * поле 8 од образец ДДВ-04
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Б

Податоци за составувачот
* aдреса на живеење/седиште

Податоци за одговорното лице
* aдреса на живеење

телефон моб.тел

бројулица

ЕДБ/ЕМБГ 

Назив/Име и презиме 

телефон моб.тел

бројулица

ЕМБГ 

Име и презиме 

Податоци за подносителотсоставувачот и 

име и презиме (со печатни букви) директор/сопственик/партнер/овластено лице

Потписник

Потпис и печат

Својство

Датум на 
поднесување

М.П.
д д м м г г г г

01

06

23

24

25

31

VI. ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИ 
      * збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28

26. Суровини и други материјали

27. Производство во тек (недовршено производство и полупроизводи)

28. Трговски стоки и готови производи

VII. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА

29. Број на работници

30. Број на месеци на вршење на дејноста

32

33

34

35

36

31

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Билансот на приходи и расходи (образец “Б”) го пополнува обврзникот на персоналниот данок на доход регистриран како трговец-поединец, 
како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој 
остварува приходи од самостојна дејност (приходите остварени од стопанската дејност, од давање професионални и други интелектуални 
услуги и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи).
Образецот “Б”, заедно со образецот “ПДД-ДБ”, најдоцна до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до 
Централниот регистар, во по еден примерок. 
Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзник е една календарска година. 
Доколку даночниот обврзник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот 
од годината во кој обврзникот работел.

Податоци за составувачот и подносителот
Задолжително пополнете ги податоците за потписникот и неговото својство, податоците за составувачот и за одговорното лице. Не заборавајте 
своерачно да ја потпишете пријавата. Потпишувањето на образецот “Б” може да го изврши и ополномоштено лице.

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот. Износите се искажуваат во цели денари, без дени. 

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ
I.    Вкупни приходи (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 4)

Збир на сите остварени приходи (АОП 02 до АОП 05). Како остварени приходи се сметаат сите приходи (во пари, предмети, права, 
услуги и друго), што даночниот обврзник ги остварил при вршење на самостојната дејност, врз основа на работните и даночните книги 
и другата евиденција на обврзникот. Вредноста на сите остварени приходи кои не се искажани во пари, се искажуваат по пазарна 
вредност во бруто износ заедно со ДДВ. 

II.   Вкупни расходи (збир од ред. бр. 5 до ред. бр. 20)
Збир на сите расходи (АОП 07 до АОП 22) што обврзникот ги извршил со цел да оствари приход, да го осигура или да го сочува 
остварениот приход, а за кои поседува уредни документи или други докази за нивно настанување. Како расход се смета и 
пресметаната амортизација по пропишаните стапки согласно со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно 
отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за амортизација („Службен 
весник на РМ”, бр. 13/94 ...10/08).

Б. ФИНАНСКИСКИ РЕЗУЛТАТ
III.   Нето-приход пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. I и ред. бр. II)

Разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи (АОП 01 - АОП 06), во случај кога приходите се поголеми од расходите.
IV.   Загуба пред оданочување (разлика помеѓу ред. бр. II и ред. бр. I)

Разлика помеѓу вкупните расходи и вкупните приходи (АОП 06 - АОП 01), во случај кога расходите се поголеми од приходите.

В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
V.   Вредност на средствата за работа (збир на ред. бр. 21 до ред. бр. 25)

Збирна вредност на средствата за работа од книгата на основните средства, искажани од ред. бр. 21 до ред. бр. 25 (АОП 26 до АОП 30).
VI.   Вредност на залихите (збир од ред. бр. 26 до ред. бр. 28)

Вкупна вредност на залихите утврдени со пописот според набавната вредност, искажани од ред. бр. 26 до ред. бр. 28 (АОП 32 до АОП 34).
VII. Податоци за вработените

На ред. бр. 29 (АОП 35) се наведува бројот на вработените лица, а на ред. бр. 30 (АОП 36) вкупниот број на месеци на работење на 
вршителот на самостојната дејност во текот на даночниот период.

* Образецот е објавен во „Службен весник на Р.М.”, бр. 22/11 и важи од 24.02.2011 година


