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податоци за составувачот

Назив / 
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

податоци за потписникот

Име и презиме

ЕМБГ Датум на 
пополнување

Својство Потпис

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за 
обработката

ддв-пЕФ-до

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и 
број на 
прием

Даночен број за ДДВ 
на вршител на промет

Скратен назив 
и адреса на вистинско 
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Деловна банка

Трансакциска сметка

податоци за извршЕниот промЕт

Датум на 
извршен 
промет

Опис Количина Единечна цена
Вкупен износ на 

надоместок за извршен 
промет (без ДДВ)

Вкупно:

Рок на плаќање:

податоци за проЕктот

ЕДБ на проект

Назив и адреса 
на проект

Број на потврда  
на проект

Времетраење 
на проект

Назив на 
имплементатор 
на проект

п р и ј а в а
за промет на добра и услуги ослободен од  

данок на додадена вредност согласно член 24-а од  
законот за данокот на додадена вредност

            податоци за Фактура која сЕ сторнира

Сериски број Датум на издавање
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упатство за попоЛнуваЊЕ ддв-пЕФ-до

* Образецот е објавен во „Службен весник на Р.М.“, бр.98/14 и важи од 01.07.2014 година

Даночниот обврзник - вршителот на прометот пред да ја издаде Фактурата за промет ослободен од данок на додадена 
вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, мора да го пријави прометот во Управата за 
јавни приходи по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk 

Во Пријавата ДДВ-ПЕФ-ДО задолжително се внесуваат податоците за подносителот - вршител на прометот; даночен број 
за данок на додадена вредност (ДДВ) на вршител на промет; скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт; 
телефон; е-пошта; деловна банка; и трансакциска сметка.
Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.

Даночниот обврзник кој пријавува промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот 
за данокот на додадена вредност, во Пријавата ДДВ-ПЕФ-ДО треба да ги пополни полињата кои се однесуваат на 
податоците за проектот и податоците за извршениот промет.

податоци за проектот

Во овој дел задолжително се внесуваат податоците за проектот: Единствен даночен број (ЕДБ) на проект; назив и адреса 
на проектот; број на потврда на проект и времетраење на проект; назив на имплементатор на проект (се наведува само 
еден имплементатор).

податоци за извршениот промет 

•	 датум на извршен промет - се внесува датумот кога е извршен прометот кон имплементаторот на проектот.
•	 опис - наведете го видот на извршениот промет.
•	 количина - внесете ја количината на извршениот промет во зависност од видот на прометот.
•	 Единечна цена - внесете ја единечната цена на добрата или услугите .
•	 вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ддв) - се внесува вкупен износ на надоместокот за извршениот 

промет (без данок на додадена вредност).
•	 вкупно - се внесува износ на надоместок за извршениот промет.
•	 рок на плаќање - се внесува рокот во кој треба да се плати надоместокот за извршениот промет.

податоци за фактура која се сторнира

Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци и износи за промет ослободен 
од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, должен е да изврши 
сторнирање на фактурата за која е доделен сериски број, со поднесување на нова Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО, во која треба да 
ги пополни само податоците за вршителот на прометот и податоците за фактурата која се сторнира.

•	 податоци за фактура која се сторнира - внесете "х" во полето “Податоци за фактура која се сторнира“ и пополнете го 
серискиот број на фактурата и датумот на издавање на фактурата која сакате да ја сторнирате.

Сторнирањето на издадена фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот 
за данокот на додадена вредност, се врши најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка за соодветниот даночен 
период за кој се однесува издадената фактура.

податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.


