
21.01.2021

              14.955 Пресметано согласно последни податоци за плата

              21.776 Пропишано со Закон за минимална плата

                8.438 

            101.256 

              27.405 

              27.899 

              27.588 

              27.631 

податок достапен во февруари тековната година

              40.913 

              41.654 

              41.141 

              41.236 

податок достапен во февруари тековната година

              41.141 податок достапен во јануари тековната година

              20.571 50% од просечна плата објавена во јануари

              41.141 

            658.256 16 просечни плати од плата објавена во јануари

            493.692 12 просечни плати од плата објавена во јануари

ПИО 18,80%

ЗО 7,50%

Доп. ЗО 0,50%

Невраб. 1,20%

ВКУПНО 28,00% 184.311                                    5.760                                           

                                               247 

Нето плати

Просечна нето плата од мината година

                                            3.867 

                                            1.543 

                                               103 

Максимален износ

Просечна нето плата 9.2020 (ДЗС)

                                         7.899 

                                         3.291 

                                       49.369 

                                    123.752 

Минимален износ

Највисока основа за придонеси кај самовработени

Просечна нето плата 10.2020 (ДЗС)

Просечна нето плата 11.2020 (ДЗС)

Податоци за плати и надоместоци објавени на

Просечна бруто плата 11.2020 (ДЗС)

Најниска основа за придонеси 

Просечна бруто плата од мината година

Бруто плати

Минимална плата согласно Закон за минимална плата

Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)

Месечно по лице за цело работно време за 2021

Годишно даночно намалување по лице за 2021

Минимална бруто плата до плата за 3.2021

Минимална нето плата до плата за 3.2021

Просечна нето плата од последни 3 месеци

Просечна бруто плата 9.2020 (ДЗС)

Просечна бруто плата 10.2020 (ДЗС)

Придонеси во % за 2021

Највисока основа за придонеси 

Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални 

Просечна бруто плата од последни 3 месеци

Просечна бруто плата објавена во јануари тековна година

Придонеси



              11.052 40% од просечна нето плата од последени 3 месеци

                1.228 11,1111% пресметана стапка ДЛД

              12.280 

              16.456 40% од просечна бруто плата на ден на исплатата

              14.811 10% пропишана стапка ДЛД

                2.210 8% од просечна нето плата од последени 3 месеци

              16.578 60% од просечна нето плата од последени 3 месеци

              82.892 3 просечни нето плата од последени 3 месеци

              55.262 2 просечни нето плата од последени 3 месеци

              27.631 1 просечна нето плата од последени 3 месеци

              55.262 2 просечни нето плата од последени 3 месеци

                        -   20% од просечна нето плата од мината година

              27.631 1 просечна нето плата од последени 3 месеци

                3.070 11,1111% пресметана стапка ДЛД

              30.701 

              27.631 1 просечна нето плата од последени 3 месеци

                3.070 11,1111% пресметана стапка ДЛД (прва скала)

              30.701 

До 

минимал

ен износ 

ослободе

ни од 

ДЛД

Се 

оданочув

аат со 

ДЛД

Помош за елементарни непогоди

Надомест за смрт на вработен

Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста 

семејна заедница

Бруто надомест за непрекинато боледување

ДЛД за надомест за непрекинато боледување

Надомест одвоен живот

Регрес

Надомест за непрекината боледување 6 месеци

Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач

Минимален нето регрес по ОКДПСОС

Данок на личен доход на минимален регрес

Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход

Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)

Останати минимални исплати по ОКДПСОС

Максимален нето регрес кој е признат расход

Минимален бруто регрес по ОКДПСОС

ДЛД за минимална јубилејна

Бруто јубилејна награда

Организирана исхрана по лице

Отпремнина



                        -   50% од просечната бруто плата за претходната година *

                        -   2 просечни бруто плати за минатата година

              82.282 2 просечни бруто плати објавени во јануари

                        -   1 просечни бруто плати за минатата година

              41.141 1 просечни бруто плати објавени во јануари

Максимална уплата на премија за дополнително здравствено осигурување кое 

признат 

Признат расход за целите на данокот на добивка

Ослободени од ДЛД

Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет 

столб ослободена од ДЛД и која е признат расход

Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на 

студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува 

со ДЛД (доход од работа).

Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна 

успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси 

согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се 

непризнат расход.

* Tрошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на 

управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во 

претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на 

членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно 

паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход.

Ослободени од ДЛД

Признат расход за целите на данокот на добивка

Месечни надоместоци на членовите на органите на управување 

Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот 

надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци


