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МОЈА ЗАШТЕДА!



Најчесто поставувани прашања околу законскиот дел 
за поврат на средства преку апликацијата МојДДВ:

Кој сè има право на враќање на данок?

Право на враќање на данокот имаат физичките лица што ги исполнуваат следните услови:
- имаат навршени 15 години возраст;
- поседуваат валиден документ за идентификација издаден од надлежен орган на Република Северна   
  Македонија (лична карта или патна исправа);
- се регистрирани корисници на системот за електронска пресметка за приход и данок
  (е-ПДД) на Управата за јавни приходи; и
- поседуваат трансакциска сметка кај носител на платен промет во Република Северна Македонија.

Што доколку некој не е регистриран на е-ПДД?

Доколку граѓаните не се регистрирани на е-ПДД, тие може да се регистрираат 
електронски во кој било момент на веб-страницата: e-pdd.ujp.gov.mk, а потоа 
регистрацијата да ја потврдат во која било организациска единица на УЈП.

Кој сè може да ја симне апликацијата МојДДВ?

Апликацијата можат да ја симнат сите граѓани што користат паметен телефон, 
но можат да ја користат само граѓаните што се регистрирани на е-ПДД.

Кои фискални сметки може да се скенираат?

Се скенираат сите фискални сметки каде што е искажан данокот на 
додадена вредност  за купени добра или користени услуги, каде што 
највисокиот износ на поединечна сметка не надминува 30 000 денари.

На кој начин ќе се изврши повратот
на ДДВ за граѓаните?

Повратот се врши автоматски секое тримесечје на пријавената трансакциска 
сметка на апликацијата МојДДВ. 

Кои сметки не може и не треба да се скенираат?

Не треба да се скенираат  фискалните сметки за кои е издадена 
сметкопотврда, фактура или друг документ издаден кон правно лице,
трговец поединец, физичко лице што врши самостојна дејност и физичко 
лице регистрирано за цели на данок на додадена вредност,  фискалните 
сметки што се издадени заедно со сметките што се издаваат од лицата што 
извршуваат континуиран промет и за кои се предвидени последователни 
плаќања (испорака на струја, вода, телефонски услуги, греење и ладење и 
друго) и сметка што надминува износ од 30 000 денари. 

Дали за вратениот ДДВ постои обврска
за плаќање данок на личен доход?

Граѓаните немаат обврска да го пријават овој вид приход, ниту да платат данок на личен доход.



Дали системот ќе може да издржи скенирање голем број сметки?

Системот е имплементиран и технички адаптиран со цел да издржи 
скенирање на огромен број пријавени фискални сметки.

Колку изнесува лимитот за поврат на ДДВ за едно физичко лице?

Лимитот за поврат на ДДВ за едно физичко лице изнесува 1 800 денари
за едно тримесечjе.

Колку пати може да се скенира кодот од една фискална сметка?

Кодот од фискалната сметка може да се скенира само еднаш, за секое 
наредно скенирање на истиот код, апликацијата ќе ја одбие 
регистрацијата на сметката, а за тоа корисникот на апликацијата 
ќе добие автоматска порака од самата апликација.

Дали системот прифаќа скенирање 
фискални сметки на износ над 30 000 денари?

Системот нема да прифати скенирање фискални 
сметки над 30 000 денари, а за тоа корисникот на 
апликацијата ќе добие автоматска порака од самата 
апликација.

Кој и како ќе го пресметува вкупниот вратен износ?

Калкулациите се вршат автоматски од самата апликација, при што се 
пресметува 15% од вкупниот износ на искажаниот ДДВ во фискалните 
сметки за секое тримесечје. По истекот на секое тримесечје, ќе се направат 
дополнително проверки од страна на УЈП, а граѓаните со исплатата ќе 
добијат известување испратено на нивните имејл-адреси. 

Дали постојат олеснувања при регистрација на е-ПДД 
за пензионери и за социјално ранливи категории граѓани?

Пензионерите и социјално ранливите категории ќе можат веднаш да се 
регистрираат на е-ПДД во која било организациска единица на УЈП со 
важечки документи за идентификација (пасош, лична карта), без 
претходна електронска регистрација.

Дали постои ограничување во однос на тоа 
колку сметки дневно можат да се скенираат?

Не постои ограничување на бројот на фискални сметки што 
можат да се скенираат на дневна основа. 



Кој е најнискиот износ што може да се врати?

Најнискиот износ на поврат е лимитиран на 50 денари за едно 
тримесечје. Доколку износот што треба да се исплати е понизок 
од 50 денари, граѓаните не го губат правото на поврат, туку 
истите средства се префрлаат за следното тримесечје. 

Колку дена најдоцна по издавањето треба да се 
скенираат фискалните сметки?

Сметките треба да се скенираат најдоцна 10 дена по издавањето.

Дали при скенирањето ќе важат само
сметките направени од 1 јули?

Да, системот ќе ги прифати само сметките што се 
издадени од 1.7.2019 година.

Зошто некои баркодови не можат да се скенираат?

Поради нецелосно отпечатена сметка од фискалниот печатач (нецелосна техничка 
исправност на фискалниот апарат или оштетеност на печатачот) е невозможно да бидат 
скенирани. Во тој случај ги повикуваме граѓаните во организациските единици на УЈП 
каде што со помош на службениците на УЈП ќе можат да ги скенираат овие фискални 
сметки на киоск-апаратите или на скенерите што можат да прочитаат и делумно 
оштетени фискални сметки.

За дел од фискалните сметки што ги издаваат малите 
фирми, јавува дека износот на ДДВ е нула. Зошто?

Малите даночни обврзници што во претходната година оствариле промет помал од 
1 000 000 ден., немаат обврска да бидат регистрирани за целите за ДДВ, а со тоа и 
да пресметуваат ДДВ. Меѓутоа имаат обврска да издаваат фискални сметки. Врз 
основа на наведеното, граѓаните не можат да го остварат правото на поврат на ДДВ 
од причина што ДДВ воопшто не бил платен. 



Кои категории даночни обврзници се ослободени од 
обврската за издавање фискални сметки? 

Даночни обврзници што се ослободени од обврската за издавање фискални сметки се:
• лицата што извршуваат континуиран промет, за кој издаваат сметки и за кој се 

предвидени последователни плаќања (испорака на струја, вода, телефонски услуги, 
греење и ладење и друго) и продажба на добра или услуги преку автомати за 
продажба што работат со монети и книжни пари;

• даночни обврзници што данокот од доход за приходите од вршење дејност го плаќаат 
според паушално утврден нето-приход; 

• лицата што не се трговци за прометот на непреработено и сопствено земјоделско 
производство што го вршат на тезги на пазари, како и надвор од пазарите; 

• физички лица што издаваат под закуп станбен или деловен простор; 
• лицата што вршат дејност во објекти што се наоѓаат во населени места со број на 

жители под 300 луѓе и кои се сместени во високопланински и тешко достапни места 
со исклучок на туристички места;

• лицата што вршат улична продажба на весници и списанија - колпортерска продажба; 
• лицата што вршат улична продажба на лозовите што се употребуваат при 

приредување на игрите на среќа од типот инстант лотарија како и на картичките што 
се употребуваат при приредување на игрите на среќа од типот томбола.

Дали повратот на ДДВ може да се направи и на добрата 
и услугите што се оданочуваат со 5%?

Повратот на 15% од ДДВ ќе се врши на вкупниот износ на ДДВ искажан 
во фискалната сметка, независно од тоа дали фискалната сметка ќе 
содржи поединечни артикли со стапка од 18% или стапка од 5%.

Дали сметките треба да се чуваат сè додека
се оствари повратот на ДДВ?

Граѓаните немаат обврска да ги чуваат фискалните сметки 
додека да се оствари повратот од ДДВ. Доволно е да ги 
скенираат преку апликацијата МојДДВ, но не подоцна од 10 
дена од издавањето на фискалната сметка.

Дали повратот на ДДВ се однесува и за плаќање услуги?

Поврат на 15% од ДДВ ќе се врши за сите добра и услуги за кои по плаќањето се 
издава фискална сметка. Притоа во ова не се вклучени комуналните сметки (струја, 
вода), бидејќи за нив не се издаваат фискални сметки, туку се наплатуваат преку 
фактура. Исто така, повратот на ДДВ нема да се оствари за фискални сметки за кои 
е издадена сметкопотврда или фактура затоа што тие можат да се користат за 
одбивање претходно платен данок, како и за сторнирани фискални сметки.

Дали постои можност за злоупотреба на системот
за враќање на дел од ДДВ на граѓаните?

Постои можност за злоупотреба, меѓутоа за оние лица што ќе ги 
злоупотребат одредбите од Законот за враќање на дел од ДДВ 
на граѓаните, пропишани се глоби.



На кои уреди може да се користи апликацијата?

Апликацијата може да се користи на уреди со Android 4.4 и понов модел, со камера 
со автофокус и на уреди со iOS 10.0 и понов модел.

Како изгледа процесот на логирање?

Се користат имејл и лозинка од е-ПДД за да се добие корисничкиот број. Ако сте ја 
заборавиле лозинката, треба да ја ресетирате преку системот е-ПДД. Се генерира пин само 
првиот пат, а потоа тој се користи за логирање. Внимавајте на мали/големи букви во имејлот.

Колку цифри треба да содржи пинот?

Пинот што може да се внесе е 4-цифрен број од 0000 до 9999.

Што се случува доколку го заборавиме пинот?

Ако сте го заборавиле пинот, горе десно во менито постои опција за промена/внесување нов пин.

Дали пинот се внесува за потврда на трансакциската сметка?

По внесување, за потврда на трансакциската сметка се внесува лозинката од е-ПДД, а не пинот. 
Притоа трансакциската сметка не е иста со бројот на дебитна/кредитна картичка.

Дали за скенирање е потребна активна интернет-врска?

За скенирање е потребна активна интернет-врска (3G, 4G, WiFi).

Kако изгледа процесот на скенирање?

Со активирање на копчето ,,Скенирај” се отвoра камерата и телефонот функционира како 
скенер и треба да се позиционира над баркодот на фискалната сметка за да ја прочита. 
Камерата автоматски ќе го скенира баркодот, не треба притискање на дополнителни копчиња.

Најчесто поставувани прашања поврзани со 
техничкиот дел на апликацијата МојДДВ: 


